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1. Stranu Sieť povedie Radoslav Procházka
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 02/09/2014; 167/2014; s.: 4; EKONOMIKA; TASR]

2. Katarínu Macháčkovú zvolili za podpredsedníčku strany Sieť
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 01/09/2014; Spravodajstvo; sita]

3. Snem bez prekvapení. Predsedom Siete je Procházka, druhým mužom Hrnčiar
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 01/09/2014; Slovensko; SITA]

4. Snem strany Sieť OBRAZOM: Stal sa lídrom Procházka?
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 01/09/2014; Správy; SITA]

5. Sieť si na sneme zvolí predsedu, kandidát bude zrejme jeden
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 01/09/2014; Slovensko; SITA]

6. Predsedom Siete je Procházka, prvým podpredsedom Hrnčiar
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 01/09/2014; Spravodajstvo; SITA]

7. Predsedom strany Sieť je Procházka, podpredsedom Hrnčiar. Rozhodli tak
delegáti na sneme v Žiline
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 01/09/2014; Aktuality.sk; SITA]

8. Strana Sieť si požičala 800-tisíc eur
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 01/09/2014; Správy RTVS; z domova; Martina
Kvačkajová]

9. Strana Sieť si z banky požičala 800 tisíc, vráti ich po voľbách 2016
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny.sk; 01/09/2014; Iveta Minarovičová]

10. Procházku zvolili za šéfa Siete, od Fio banky požičal 800-tisíc
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 01/09/2014; Z domova; Daniel Vražda a sita, tasr]

11. Na ustanovujúcom sneme strany Sieť zvolia delegáti jej predsedu
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 01/09/2014; TASR]

12. Predsedom strany Sieť sa stal jej doterajší líder Radoslav Procházka
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 01/09/2014; TASR]

13. Sieť povedie Procházka, na sneme zvolili aj podpredsedov
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 01/09/2014; Slovensko; SITA]

14. R. Procházka: Strana Sieť chce zmenu v správaní sa štátu k občanom
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 01/09/2014; TASR]

15. Sieť chce zmeniť štát. Procházka ju označil za stredovú stranu
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 01/09/2014; HNonline, Slovensko; tasr]

16. Strana Sieť sa nezaradila do žiadneho politického smeru
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 01/09/2014; eTREND; SITA]

17. Plnohodnotný biznis titul získate aj doma
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 02/09/2014; 167/2014; s.: 18; MOJA KARIÉRA; redakcia]

18. Ustanovujúci snem Siete
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 12:00; 01/09/2014; Žurnál]

19. V Žiline bol zakladajúci snem strany Sieť
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 08:00; 02/09/2014; Headliny; R]

20. Procházka sa stal predsedom Siete
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 07:00; 02/09/2014; Headliny; R]

21. Strana Sieť má svojho prvého oficiálneho predsedu
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 06:00; 02/09/2014; Headliny; R]

22. Štúdium je drahé, študenti si môžu požičať od bánk aj od štátu
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 03/09/2014; 202/2014; s.: 15,16,17; Užitočná pravda; Zuzana
Hlavačková]

23. Tržby firiem stagnujú. Môže za to i politika
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 04/09/2014; 169/2014; s.: 4; TÉMA HN; Tatiana Jurašková]

24. Ženy menej riskujú, muži sú impulzívnejší
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 04/09/2014; 35/2014; s.: 40,41,42,43; Manažér roka; Redakcia]

25. Vo Walese sa začal samit NATO

[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 21:00; 04/09/2014; Správy a komentáre; zo zahraničia; Filip
Minich, Marta Jančkárová]

26. KTO, ODKIAĽ, KAM
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 03/09/2014; 08/2014; s.: 54; Ľudia; Redakcia]

27. FAILY sme sa poučili
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 03/09/2014; 08/2014; s.: 12,13,14,15; Marketing; Renata
Môciková]

28. Ciele strany Sieť
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 04/09/2014; Téma dňa; z domova; Peter Bielik]

29. H. Kvartová: Ženy menej riskujú, muži sú impulzívnejší
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 07/09/2014; eTREND; TREND.sk]

30. Kľúčoví ľudia vo vedení ČSOB
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 10/09/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; Jakub
Mendel]

31. Katarínu Macháčkovú zvolili za podpredsedníčku strany Sieť
[Téma: Ekonomická univerzita; Hornonitrianske noviny; 09/09/2014; 35/2014; s.: 2; SPRAVODAJSTVO;
TASR]

32. Ďalšie zmeny na ministerstvách. Na rade sú štátni tajomníci
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 10/09/2014; 173/2014; s.: 4; EKONOMIKA; redakcia]

33. Radi by sme kúpili menšiu banku či poisťovňu
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 10/09/2014; 173/2014; s.: 9,10; HN plus; Jakub Mendel]

34. Ďalšie zmeny na ministerstvách. Na rade sú štátni tajomníci
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 10/09/2014; HNonline, Slovensko; Michaela Kušnírová]

35. Do sezóny s vekovým priemerom 20 rokov
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 11/09/2014; 209/2014; s.: 28; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]

36. Ďalšie zmeny na ministerstvách. Na rade sú štátni tajomníci
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 10/09/2014; HNonline, Slovensko; Michaela Kušnírová]

37. Skúsenosti zo zmeny v ČSOB
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 11/09/2014; OTS]

38. Do Európy tečie z Ruska menej plynu
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:18; 11/09/2014; K veci]

39. Pokles v ruských plynových dodávkach
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 07:00; 12/09/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Gabriela Kajtárová]

40. Súkromný internát už aj v Ružinove
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 16/09/2014; TRENDreality; Ľuboš Mistrík]

41. Kľúčoví ľudia vo vedení J&T
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 17/09/2014; 177/2014; s.: 10; ESÁ SLOVENSKÉHO BIZNISU;
redakcia]

42. Stav vysokých škôl v prehľade: Počet študentov klesá
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 17/09/2014; Slovensko; shark, Aktuálne.sk]

43. názor Účet za bezpečnosť
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 18/09/2014; 214/2014; s.: 31; názory; Ľuboš Pavelka]

44. Pozrite sa, čo dnes vláda schválila: Fico prišiel na rokovania peši
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 17/09/2014; topky.sk; SITA]

45. Umenie je riziková investícia
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 18/09/2014; 37/2014; s.: 42,43,44; Financie; Ľuboslav Kačalka]

46. V Mladosti generálka na extraligu
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 19/09/2014; 215/2014; s.: 47; SPRAVODAJSTVO; jež]

47. Alternatívou ruského zemného plynu by mohol byť plyn vyťažený z bridlíc
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 18/09/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Tamara Lištiaková]

48. otázka pre Rudolfa Siváka, rektora Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 19/09/2014; 215/2014; s.: 17; vzdelávanie; Jana Véghová]

49. Miroslav Barnáš, šéf slovenskej pobočky JLL, bol povýšený na pozíciu
regionálneho riaditeľa
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 18/09/2014; Redakcia]

50. R. SIVÁK: EÚ zatiaľ dobre zvláda skúšku v podobe dlhovej krízy

[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 18/09/2014; TASR]

51. Európska únia zatiaľ dobre zvláda skúšku v podobe dlhovej krízy
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 18/09/2014; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]

52. Firmy chcú prax
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 19/09/2014; HNonline, Slovensko; Tomáš Nejedlý]

53. Zákon o štátnom občianstve
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:30; 18/09/2014; Z prvej ruky; Lucia Virostková]

54. Vďační sú aj za euro, zaslúžia si tisíce!
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 22/09/2014; 217/2014; s.: 50,51; ŠPORT; Miloš Baranec ,
tasr, čtk]

55. Umenie je riziková investícia
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 20/09/2014; eTREND; Ľuboslav Kačalka]

56. Študijné odbory Ekonomickej univerzity vyhovujú potrebám praxe
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 22/09/2014; Školský servis; TASR]

57. Otvorenie akademického roku
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 22/09/2014; Hlavné správy; Hana Džurná]

58. Minister Pellegrini otváral akademický rok na bratislavskej Ekonomickej
univerzite
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio FM, 17:00; 22/09/2014; Správy]

59. Peter Pellegrini otvoril nový školský rok na na viacerých školách
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 22/09/2014; Školský servis; Školský servis]

60. Na vysokých školách ubúda študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 22/09/2014; Správy RTVS; z domova; Timea
Cimermanová]

61. Tenistka s bývalou basketbalistkou pomáhajú legendám: Vďační sú aj za euro,
zaslúžia si tisíce!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 22/09/2014; Čas.sk; mib, Nový Čas]

62. Dôsledky dlhovej krízy
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 15:00; 23/09/2014; Správy; Andrej Horváth]

63. Nové projekty, nové udalosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 25/09/2014; 38/2014; s.: 88,90; Extra reality; Ľuboš Mistrík]

64. Otvorenie akademického roka
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 26/09/2014; Dobré správy; Hana Džurná]

65. pondelok - Majetky a dlhy bez servítky
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 29/09/2014; 223/2014; s.: 28; názory; Ľuboš Pavelka]

66. Vzdelávame a dávame príležitosť talentom
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 28/09/2014; Tlačové správy; Československá obchodná banka,
as]

67. Chceme expandovať. Česko je len začiatok
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 30/09/2014; 186/2014; s.: 8; HN STORY; Tatiana Jurašková]

68. UŽ BY SME SA MOHLI ODLEPIŤ ODO DNA
[Téma: Ekonomická univerzita; Tovar a predaj; 16/09/2014; 09/2014,10/2014; s.: 8,10,12; ROZHOVOR;
Veronika Mišíková]

69. Plus JEDEN DEŇ pomáha: Študentka Lucia získala internát na rok zadarmo
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 29/09/2014; Správy; Plus JEDEN DEŇ/lš]

70. Súkromná stredná odborná škola
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinské noviny; 29/09/2014; 38/2014; s.: 21; Osobnosti regiónu; Gabriela
Pažická, PR-CL TP4310239]

71. Zmeny v predstavenstve SPP
[Téma: Ekonomická univerzita; energia.sk; 30/09/2014; energia.sk; SPP, a.s.]

72. R. SIVÁK: EÚ zatiaľ dobre zvláda skúšku v podobe dlhovej krízy
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 18/09/2014; TASR]

73. Európska únia zatiaľ dobre zvláda skúšku v podobe dlhovej krízy
[Téma: Rektor EU; openiazoch.zoznam.sk; 18/09/2014; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]

74. otázka pre Rudolfa Siváka, rektora Ekonomickej univerzity
[Téma: Rektor EU; Pravda; 19/09/2014; 215/2014; s.: 17; vzdelávanie; Jana Véghová]

75. Študijné odbory Ekonomickej univerzity vyhovujú potrebám praxe
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 22/09/2014; Školský servis; TASR]

76. Otvorenie akademického roku
[Téma: Rektor EU; TA3, 18:30; 22/09/2014; Hlavné správy; Hana Džurná]

77. Na vysokých školách ubúda študentov
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:00; 22/09/2014; Správy RTVS; z domova; Timea Cimermanová]

78. Dôsledky dlhovej krízy
[Téma: Rektor EU; TA3, 15:00; 23/09/2014; Správy; Andrej Horváth]

79. Otvorenie akademického roka
[Téma: Rektor EU; TA3, 19:50; 26/09/2014; Dobré správy; Hana Džurná]

1. Stranu Sieť povedie Radoslav Procházka
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 02/09/2014; 167/2014; s.: 4; EKONOMIKA; TASR]
Žilina – Predsedom strany Sieť sa na včerajšom zakladajúcom sneme strany v Žiline stal jej doterajší
líder Radoslav Procházka. Informoval o tom na tlačovej konferencii po skončení snemu. Prvým
podpredsedom sa stal primátor Martina Andrej Hrnčiar a podpredsedami strany poslanec Národnej rady
Miroslav Beblavý, prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Katarína Csefalvayová, primátorka Prievidze Katarína Macháčková a ekonóm Eduard Adamčík. Strana
bude financovať prevádzku a volebné kampane z úveru vo výške 800-tisíc eur od českej Fio banky,
ktorého jediným ručiteľom je Radoslav Procházka. (TASR)

Späť na obsah

2. Katarínu Macháčkovú zvolili za podpredsedníčku strany Sieť
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 01/09/2014; Spravodajstvo; sita]
Primátorka Prievidze patrí k zakladateľkám nového politického subjektu. Jeho predsedom je Radoslav
Procházka.
PRIEVIDZA. Predsedom novej politickej strany Sieť sa podľa očakávaní stal jej zakladateľ a bývalý
poslanec Národnej rady SR za KDH Radoslav Procházka, za prvého podpredsedu si dnes (1.
september) delegáti ustanovujúceho snemu v Žiline zvolili martinského primátora Andreja Hrnčiara.
Ďalšími podpredsedami sú prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave Katarína Cséfalvayová, primátorka Prievidze Katarína Macháčková, poslanec NR SR
Miroslav Beblavý (pôvodne za SDKÚ-DS, aktuálne nezaradený) a bývalý šéf košického kardioústavu
Eduard Adamčík.
Macháčková patrí k zakladajúcim členom politického subjektu Sieť.
Sieť sa podľa Procházku nezaradí do konkrétneho politického smeru. Strana chce byť v prvom rade
novou generáciou pre verejnú službu, ktorá má istú odbornú a životnú skúsenosť, no je odolná voči
starým schémam a vyšliapaným chodníčkom.
Na ustanovujúci snem strany Sieť do Žiliny prišlo 109 delegátov. Priemerný vek je 37 rokov.

Späť na obsah

3. Snem bez prekvapení. Predsedom Siete je Procházka, druhým mužom Hrnčiar
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 01/09/2014; Slovensko; SITA]
Snem bez prekvapení. Predsedom Siete je Procházka, druhým mužom Hrnčiar
ŽILINA – Predsedom novej politickej strany Sieť sa podľa očakávaní stal jej zakladateľ a bývalý poslanec
Národnej rady SR za KDH Radoslav Procházka.
Vedenie Siete, ktoré zvolili na sneme. Zdroj - SITA/Milo Fabian
Za prvého podpredsedu si delegáti ustanovujúceho snemu v Žiline zvolili martinského primátora Andreja
Hrnčiara.
Ďalšími podpredsedami sú prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v

Bratislave Katarína Cséfalvayová, primátorka Prievidze Katarína Macháčková, poslanec NR SR
Miroslav Beblavý (pôvodne za SDKÚ-DS, aktuálne nezaradený) a bývalý šéf košického kardioústavu
Eduard Adamčík.
Sieť sa podľa Procházku nezaradí do konkrétneho politického smeru. Strana chce byť v prvom rade
novou generáciou pre verejnú službu, ktorá má istú odbornú a životnú skúsenosť, no je odolná voči
starým schémam a vyšliapaným chodníčkom.
"Našou politickou filozofiou je kompetentná služba ľuďom a naším krédom záväzok aktívnej účasti na
správe verejného priestoru. Naším cieľom je dosiahnuť reálnu zmenu v tom, ako sa náš vlastný štát
správa k svojim občanom," povedal Procházka.
,,Premeniť ho z bremena na osoh a vrátiť mu pôvodný zmysel - slúžiť a pomáhať ľuďom tam, kde to
dokáže lepšie, než to dokážu oni sami," dodal. Zdroj - TASR/Pavol Ďurčo
Podľa neho bude jedným z hlavných úsilí strany očistiť eurofondy od "odporného vydierania starostov a
malých a stredných dodávateľov", odbremeniť samosprávy od extrémnej byrokratickej záťaže pri čerpaní
eurofondov a radikálne zjednodušiť celý systém verejného obstarávania.
"Potrebujeme ten systém prerobiť a vniesť do neho dva základné prvky - prehľadnosť a zodpovednosť,"
dodal šéf strany Sieť.
Na ustanovujúci snem strany Sieť do Žiliny prišlo 109 delegátov. Priemerný vek je 37 rokov.

Späť na obsah

4. Snem strany Sieť OBRAZOM: Stal sa lídrom Procházka?
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 01/09/2014; Správy; SITA]
Strana Sieť, ktorej zakladateľom je neúspešný prezidentský kandidát Radoslav Procházka, absolvovala
ustanovujúci snem v Žiline. Tu si jej členovia zvolili šéfa a jeho pomocníkov.
Predsedom novej politickej strany Sieť sa podľa očakávaní stal jej zakladateľ a bývalý poslanec
Národnej rady SR za KDH Radoslav Procházka, za prvého podpredsedu si delegáti ustanovujúceho
snemu v Žiline zvolili martinského primátora Andreja Hrnčiara.
Ďalšími podpredsedami sú prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave Katarína Cséfalvayová, primátorka Prievidze Katarína Macháčková, poslanec NR SR
Miroslav Beblavý (pôvodne za SDKÚ-DS, aktuálne nezaradený) a bývalý šéf košického kardioústavu
Eduard Adamčík.
Čítajte viac:
Sieť sa podľa Procházku nezaradí do konkrétneho politického smeru. Strana chce byť v prvom rade
novou generáciou pre verejnú službu, ktorá má istú odbornú a životnú skúsenosť, no je odolná voči
starým schémam a vyšliapaným chodníčkom.
Filozofia a cieľ
"Našou politickou filozofiou je kompetentná služba ľuďom a naším krédom záväzok aktívnej účasti na
správe verejného priestoru. Naším cieľom je dosiahnuť reálnu zmenu v tom, ako sa náš vlastný štát
správa k svojim občanom. Premeniť ho z bremena na osoh a vrátiť mu pôvodný zmysel - slúžiť a
pomáhať ľuďom tam, kde to dokáže lepšie, než to dokážu oni sami," povedal Procházka.
Podľa neho jedným z hlavných úsilí strany bude očistiť eurofondy od "odporného vydierania starostov a
malých a stredných dodávateľov, odbremeniť samosprávy od extrémnej byrokratickej záťaže pri čerpaní
eurofondov a radikálne zjednodušiť celý systém verejného obstarávania.
"Potrebujeme ten systém prerobiť a vniesť do neho dva základné prvky - prehľadnosť a zodpovednosť,"
dodal šéf strany Sieť. Na ustanovujúci snem strany Sieť do Žiliny prišlo 109 delegátov. Priemerný vek je
37 rokov.

Späť na obsah

5. Sieť si na sneme zvolí predsedu, kandidát bude zrejme jeden
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 01/09/2014; Slovensko; SITA]

Zakladateľ strany Siete Radoslav Procházka. Foto: archívne - SITA/Jozef Jarošík
BRATISLAVA 1. septembra (WEBNOVINY) - Na ustanovujúcom sneme strany Sieť, ktorej zakladateľom
je Radoslav Procházka, sa 1. septembra zúčastní 118 delegátov - členov strany. V jednom zo žilinských
hotelov na Deň ústavy SR potvrdia vznik nového politického subjektu. Agentúru SITA o tom informoval
hovorca strany Sieť Ján Orlovský.
V pondelok delegáti snemu v tajnom hlasovaní rozhodnú o predsedovi a najviac ôsmich ďalších členoch
predsedníctva strany Sieť. Podľa stanov Siete má najvyšší riadiaci orgán strany maximálne deväť
členov, a to jedného predsedu, štyroch podpredsedov a štyroch členov predsedníctva, vysvetlil Orlovský.
Procházka vystúpi s prejavom
Program ustanovujúceho snemu je rozdelený na dve časti. V tej verejnej, ktorá sa bude konať
dopoludnia, predstavia správu o doterajšej činnosti Prípravného výboru, ako aj správu k otázkam
financovania strany a informovať budú aj o hodnotovej a programovej orientácii strany.
S prejavom vystúpi zakladateľ strany Radoslav Procházka programový rámec strany predstaví poslanec
NR SR Miroslav Beblavý a k téme regionálnej politiky a k tohtoročným komunálnym voľbám sa vyjadrí
primátor Martina Andrej Hrnčiar.
Popoludní sa začne neverejná časť ustanovujúceho snemu, ktorá bude venovaná rozprave k doplneniu
stanov o návrhov zmien, ktoré predložili členovia strany. Popoludní si členovia strany v tajnom hlasovaní
zvolia predsedu a predsedníctvo.
Predsedom by sa mal stať Procházka
Jediným kandidátom na predsedu by mal byť jej zakladateľ Radoslav Procházka. Aj keď Miroslav
Beblavý nevylučuje, že kandidátov na pozíciu predsedu by mohlo byť viac, predpokladá, že Procházka
sa predsedom Siete stane. Predseda strany je volený snemom na dva roky.
Do vedenia Siete by sa mali dostať aj ďalší štyria zakladajúci členovia strany. Okrem Procházku a
Beblavého patria medzi nich aj primátor Martina Andrej Hrnčiar, primátorka Prievidze Katarína
Macháčková a Katarína Cséfalvayová, ktorá pôsobí ako prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity.
Podľa stanov by Sieť mala mať maximálne štyroch podpredsedov. Podpredsedovia sú volení tiež na
obdobie dvoch rokov.
Stranu riadil prípravný výbor
Strana Sieť bola oficiálne zaregistrovaná 26. mája 2014 na Ministerstve vnútra SR, ktoré vydalo
potvrdenie o jej registrácii 12. júna. Stranu doteraz riadil trojčlenný Prípravný výbor pre vznik strany pod
vedením jej zakladateľa a splnomocnenca výboru Radoslava Procházku.
Členkami výboru sú aj prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave Katarína Csefalvayová a primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
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6. Predsedom Siete je Procházka, prvým podpredsedom Hrnčiar
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 01/09/2014; Spravodajstvo; SITA]
Predsedom novej politickej strany Sieť sa podľa očakávaní stal jej zakladateľ a bývalý poslanec
Národnej rady SR za KDH Radoslav Procházka, za prvého podpredsedu si delegáti ustanovujúceho
snemu v Žiline zvolili martinského primátora Andreja Hrnčiara, ďalšími podpredsedami sú prodekanka
Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová,
primátorka Prievidze Katarína Macháčková, poslanec NR SR Miroslav Beblavý (pôvodne za SDKÚ,
aktuálne nezaradený) a bývalý šéf košického kardioústavu Eduard Adamčík.
Radoslav Procházka.
Autor - SITA, Jozef Jakubčo
Predsedom novej politickej strany Sieť sa podľa očakávaní stal jej zakladateľ a bývalý poslanec
Národnej rady SR za KDH Radoslav Procházka, za prvého podpredsedu si delegáti ustanovujúceho

snemu v Žiline zvolili martinského primátora Andreja Hrnčiara, ďalšími podpredsedami sú prodekanka
Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová,
primátorka Prievidze Katarína Macháčková, poslanec NR SR Miroslav Beblavý (pôvodne za SDKÚ,
aktuálne nezaradený) a bývalý šéf košického kardioústavu Eduard Adamčík.
Sieť sa podľa Procházku nezaradí do konkrétneho politického smeru. Strana chce byť v prvom rade
novou generáciou pre verejnú službu, ktorá má istú odbornú a životnú skúsenosť, no je odolná voči
starým schémam a vyšliapaným chodníčkom.
"Našou politickou filozofiou je kompetentná služba ľuďom a naším krédom záväzok aktívnej účasti na
správe verejného priestoru. Naším cieľom je dosiahnuť reálnu zmenu v tom, ako sa náš vlastný štát
správa k svojim občanom. Premeniť ho z bremena na osoh a vrátiť mu pôvodný zmysel – slúžiť a
pomáhať ľuďom tam, kde to dokáže lepšie, než to dokážu oni sami," povedal Procházka, podľa ktorého
jedným z hlavných úsilí strany bude očistiť eurofondy od "odporného vydierania starostov a malých a
stredných dodávateľov", odbremeniť samosprávy od extrémnej byrokratickej záťaže pri čerpaní
eurofondov a radikálne zjednodušiť celý systém verejného obstarávania.
"Potrebujeme ten systém prerobiť a vniesť do neho dva základné prvky – prehľadnosť a zodpovednosť,"
dodal šéf strany Sieť.
Na ustanovujúci snem strany Sieť do Žiliny prišlo 109 delegátov. Priemerný vek je 37 rokov.
Sieť si z banky požičala 800-tisíc eur
Sieť si na svoje fungovanie a financovanie volebných kampaní vzala z banky úver 800-tisíc eur.
Ako na ustanovujúcom sneme v Žiline informoval manažér strany Marek Čepko, úver chce strana splatiť
zo štátneho príspevku za výsledok v parlamentných voľbách 2016.
"Od samého vzniku strany sme deklarovali, že jej činnosť budeme financovať okrem členských
príspevkov a darov od sympatizantov najmä komerčným úverom. V úsilí o jeho získanie sme oslovili 15
bankových domov. Minulý týždeň pán Procházka ako splnomocnenec Siete podpísal zmluva o úveru s
českou Fio bankou. Účelom úveru je financovanie prevádzky strany a volebných kampaní. Zdrojom na
splatenie úveru bude štátny príspevok za výsledok vo voľbách v roku 2016. Garancie úveru spočívajú v
záložnom práve na nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve pána Procházku, ktorý je zároveň jediným a
výlučným ručiteľom úveru," povedal Čepko.
K financovaniu strany tiež dodal, že okrem úveru začína strana prijímať členské príspevky a dary od
členov a sympatizantov Siete a v hojnej miere využíva aj prácu dobrovoľníkov.
Zdielať článok na Facebook
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7. Predsedom strany Sieť je Procházka, podpredsedom Hrnčiar. Rozhodli tak
delegáti na sneme v Žiline
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 01/09/2014; Aktuality.sk; SITA]
Predsedom novej politickej strany Sieť je jej zakladateľ Radoslav Procházka, prvým podpredsedom
primátor mesta Martin, Andrej Hrnčiar. Strana Sieť sa neplánuje zaradiť do konkrétneho politického
smeru.
Ďalšími podpredsedami sú prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave Katarína Cséfalvayová, primátorka Prievidze Katarína Macháčková, poslanec NR SR
Miroslav Beblavý (pôvodne za SDKÚ-DS, aktuálne nezaradený) a bývalý šéf košického kardioústavu
Eduard Adamčík.
Nová generácia
Sieť sa podľa nezaradí do konkrétneho politického smeru. Strana chce byť v prvom rade novou
generáciou pre verejnú službu, ktorá má istú odbornú a životnú skúsenosť, no je odolná voči starým
schémam a vyšliapaným chodníčkom.
"Našou politickou filozofiou je kompetentná služba ľuďom a naším krédom záväzok aktívnej účasti na
správe verejného priestoru. Naším cieľom je dosiahnuť reálnu zmenu v tom, ako sa náš vlastný štát
správa k svojim občanom.

Slúžiť a pomáhať ľuďom
Premeniť ho z bremena na osoh a vrátiť mu pôvodný zmysel - slúžiť a pomáhať ľuďom tam, kde to
dokáže lepšie, než to dokážu oni sami," povedal Procházka, podľa ktorého jedným z hlavných úsilí
strany bude očistiť eurofondy od "odporného vydierania starostov a malých a stredných dodávateľov",
odbremeniť samosprávy od extrémnej byrokratickej záťaže pri čerpaní eurofondov a radikálne
zjednodušiť celý systém verejného obstarávania.
"Potrebujeme ten systém prerobiť a vniesť do neho dva základné prvky - prehľadnosť a zodpovednosť,"
dodal šéf strany Sieť.
Na ustanovujúci snem strany Sieť do Žiliny prišlo 109 delegátov. Priemerný vek je 37 rokov.
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8. Strana Sieť si požičala 800-tisíc eur
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 01/09/2014; Správy RTVS; z domova; Martina
Kvačkajová]
Viliam Stankay, moderátor: "Strana Sieť si na svoje fungovanie požičala osemstotisíc eur od českej Fio
banky. Potvrdil to na dnešnom ustanovujúcom sneme v Žiline jej nový predseda Radoslav Procházka.
Viac ako stovka delegátov stredopravej strany si zvolila aj piatich podpredsedov."
Martina Kvačkajová, redaktorka: "Najdôležitejšími ľuďmi v strane tak po Radoslavovi Procházkovi
zostávajú primátor Martina Andrej Hrnčiar ako prvý podpredseda a ďalší štyria podpredsedovia,
poslanec Národnej rady Miroslav Beblavý, Eduard Adamčík, primátorka Prievidze Katarína Macháčková
a prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína
Cséfalvayová. Nová stredopravá strana Sieť bude okrem osemstotisícového úveru z českej Fio banky
financovaná z darov sympatizantov a členských príspevkov. Úver chcú splatiť do dvoch rokov. Ručia
Procházkovými nehnuteľnosťami."
Radoslav Procházka, predseda strany Sieť: "Ručenie, ten rozsah ručenia je v záložnom práve na
nehnuteľnosti v mojom osobnom vlastníctve, a ja som zároveň jediným a výlučným ručiteľom toho
úveru."
Martina Kvačkajová: "Strana postaví kandidátov do novembrových komunálnych volieb."
Radoslav Procházka: "Naším cieľom je jednoduchý a funkčný štát, ktorý cez kompetentné verejné služby
prináša ľuďom osoh a na ktorý sa v prípade potreby dá spoľahnúť."
Martina Kvačkajová: "Základnými cieľmi strany sú podľa Procházku zmena prístupu štátu k občanovi,
zjednodušenie fungovania samosprávy, transparentnejšie čerpanie eurofondov, alebo zákonná garancia
minimálneho dôchodkového príjmu. Kandidáti na primátorov a starostov za stranu Sieť do
novembrových komunálnych volieb budú musieť podpísať takzvanú richtársku dohodu."
Andrej Hrnčiar: "Ak si teda chce požičať, tak výlučne na nejaký investičný projekt, nezamestnávať na
mesto, ale organizácie mesta svojich rodinných príslušníkov, lebo to sa častokrát deje."
Martina Kvačkajová: "Zo stodeviatich delegátov, ktorí dnes prišli na ustanovujúci snem strany Sieť je
šesťdesiatšesť mužov a štyridsaťtri žien. Ich priemerný vek je tridsaťsedem rokov."
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9. Strana Sieť si z banky požičala 800 tisíc, vráti ich po voľbách 2016
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny.sk; 01/09/2014; Iveta Minarovičová]
ŽILINA - Novovznikajúca politická strana Sieť si na svoje fungovanie a financovanie volebných kampaní
vzala z banky úver 800 tisíc eur. Ako na pondelkovom ustanovujúcom sneme v Žiline informoval
manažér strany Marek Čepko, úver chce strana splatiť zo štátneho príspevku za výsledok v
parlamentných voľbách 2016.
"Od samého vzniku strany sme deklarovali, že jej činnosť budeme financovať okrem členských
príspevkov a darov od sympatizantov najmä komerčným úverom. V úsilí o jeho získanie sme oslovili 15

bankových domov. Minulý týždeň pán Procházka ako splnomocnenec Siete podpísal zmluva o úveru s
českou Fio bankou. Účelom úveru je financovanie prevádzky strany a volebných kampaní. Zdrojom na
splatenie úveru bude štátny príspevok za výsledok vo voľbách v roku 2016. Garancie úveru spočívajú v
záložnom práve na nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve pána Procházku, ktorý je zároveň jediným a
výlučným ručiteľom úveru," povedal Čepko.
Prijímajú dary
K financovaniu strany tiež dodal, že okrem úveru začína strana prijímať členské príspevky a dary od
členov a sympatizantov Siete a v hojnej miere využíva aj prácu dobrovoľníkov.
Na ustanovujúci snem strany Sieť, ktorú zakladá bývalý poslanec za KDH Radoslav Procházka, prišlo
109 kandidátov, z toho 66 mužov a 43 žien. Priemerný vek je 37 rokov.
Predseda Procházka
Predsedom novej politickej strany Sieť sa podľa očakávaní stal jej zakladateľ a bývalý poslanec
Národnej rady za KDH Radoslav Procházka , za prvého podpredsedu si delegáti ustanovujúceho snemu
v Žiline zvolili martinského primátora Andreja Hrnčiara , ďalšími podpredsedami sú prodekanka Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová , primátorka
Prievidze Katarína Macháčková , poslanec Miroslav Beblavý (pôvodne za SDKÚ-DS, aktuálne
nezaradený) a bývalý šéf košického kardioústavu Eduard Adamčík .
Autor Iveta Minarovičová
Zdroj - noviny.sk/SITA
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10. Procházku zvolili za šéfa Siete, od Fio banky požičal 800-tisíc
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 01/09/2014; Z domova; Daniel Vražda a sita, tasr]
Radoslav Procházka predstavil víziu pre stranu, za úver pre ňu ručí českej banke nehnuteľnosťami.
ŽILINA. Predsedom strany Sieť sa v pondelok podľa očakávaní stal jej zakladateľ Radoslav Procházka.
Zvolili ho delegáti na ustanovujúcom sneme strany v Žiline.
Prvým podpredsedom Siete bude martinský primátor Andrej Hrnčiar.
Za ďalších podpredsedov zvolili poslanca Miroslava Beblavého (ex-SDKÚ), bývalého šéfa košického
kardioústavu Eduarda Adamčíka a Katarínu Cséfalvayovú, prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Na snem do Žiliny prišlo 109 delegátov, z toho 66 mužov a 43 žien. Priemerný vek je 37 rokov.
Jediný ručiteľ
Ešte pred popoludňajšou voľbou vyhlásil manažér strany Marek Čepko, že si Sieť zobrala úver na svoje
fungovanie 800-tisíc eur od českej Fio banky.
Procházka podpísal zmluvu na dva roky.
Čepko predpokladá, že úver splatia zo štátneho príspevku po parlamentných voľbách v roku 2016.
Sieť garantuje splatenie úveru Procházkovými nehnuteľnosťami.
"Radoslav Procházka je jediným a výhradným ručiteľom úveru," dodal Čepko.
Podľa neho oslovili celkovo pätnásť bankových domov a nakoniec rokovali s tromi.
Viac kontroly
Sieť sa podľa Procházku nezaradí do konkrétneho politického smeru.

Vo svojom príhovore na sneme povedal, že cieľom strany je premena štátu z bremena na osoh.
"Ak si niekto myslel, že to dáme systémom štart-cieľ a celí vyžehlení si prídeme pre medailu, tak je tu na
nesprávnom mieste," povedal Procházka.
Eurofondy chcú očistiť od "odporného vydierania starostov a malých a stredných dodávateľov".
"V mene Siete nebude nikto nikdy chodiť po Slovensku a od starostov a podnikateľov si pýtať malú
domov," avizoval šéf Siete.
Podľa Procházku je potrebné posilniť procesy vnútornej kontroly a nastaviť ich tak, aby fungovali so
stopercentnou odolnosťou voči korupcii.
"Vláda v tomto smere vodí ľudí za nos. A výsledkom je zastavenie čerpania, čiže čosi, čo sa slovníkom
pána premiéra až príliš podobá na ekonomickú vlastizradu."
Najvýraznejším dedičstvom krátkej Radičovej vlády nazval povinné zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú
správy verejných zdrojov.
"Potrebujeme to posunúť ešte ďalej a preto som ešte minulý rok v rámci tieňového rozpočtu navrhoval
povinné zverejňovanie nadmerných odpočtov DPH a zároveň parlamentnú kontrolu spôsobu, akým sú
manažované daňové riaditeľstvá. Hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov som v zákonnej
podobe predstavil už v roku 2010 a celkom prirodzene je aj súčasťou základných programových priorít
Siete."
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11. Na ustanovujúcom sneme strany Sieť zvolia delegáti jej predsedu
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 01/09/2014; TASR]
S hlavným politickým prejavom vystúpi Radoslav Procházka
Žilina 1. septembra (TASR) – Delegáti ustanovujúceho snemu politickej strany Sieť dnes v Žiline potvrdia
jej vznik a zvolia vedenie strany. TASR o tom informoval vedúci odboru komunikácie politickej strany
Sieť Ján Orlovský.
"V tajnom hlasovaní rozhodnú o predsedovi a maximálne ôsmich ďalších členoch predsedníctva strany.
Podľa stanov Siete má najvyšší riadiaci orgán strany maximálne deväť členov - jedného predsedu,
štyroch podpredsedov a štyroch členov predsedníctva," uviedol Orlovský.
V dopoludňajšej – verejnej časti snemu - je v programe správa o doterajšej činnosti Prípravného výboru,
správa k otázkam financovania strany a vystúpenia k hodnotovej a programovej orientácii strany.
"S hlavným politickým prejavom vystúpi Radoslav Procházka. Programový rámec strany prednesie
delegátom poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý a k téme regionálnej politiky a
komunálnym voľbám 2014 vystúpi primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar," doplnil vedúci odboru
komunikácie politickej strany Sieť.
Popoludňajšia – neverejná časť zasadnutia - je venovaná rozprave k doplneniu stanov o návrhy zmien,
ktoré predložili členovia strany a tajnému hlasovaniu delegátov, ktoré bude voliť predsedu a
predsedníctvo Siete, dodal Orlovský.
Stranu Sieť oficiálne zaregistrovali 26. mája 2014 na Ministerstve vnútra SR, ktoré vydalo potvrdenie o
jej registrácii 12. júna. "Stranu doteraz riadil trojčlenný Prípravný výbor pre vznik strany pod vedením jej
zakladateľa a splnomocnenca výboru Radoslava Procházku. Členkami výboru sú popri Procházkovi aj
prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína
Csefalvayová a primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková," uzatvoril Orlovský.
Strana požiadala o úver
Strana Sieť bude financovať prevádzku a volebné kampane z úveru vo výške 800.000 eur od českej Fio
banky, ktorého jediným ručiteľom je líder strany Radoslav Procházka. Na zakladajúcom sneme o tom
dnes v Žiline informoval manažér strany Marek Čepko.
"Účelom úveru je financovanie prevádzky strany a volebných kampaní. Výška úverového rámca je
800.000 eur, dĺžka úveru je dva roky. Zdrojom na splatenie bude štátny príspevok vo voľbách v roku

2016. Garancie úveru spočívajú v záložnom práve na nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve pána
Procházku, ktorý je zároveň jediným a výlučným ručiteľom úveru," povedal manažér strany Sieť.
V úsilí o získanie úveru podľa neho oslovili 15 bankových domov. "Siedmim z nich financovanie
politických subjektov nepovoľujú stanovy. Ďalšie stretnutia ukázali, že do úvahy prichádzajú len tri
banky. S nimi som ostatné dva mesiace viedol intenzívne rokovania. Veľmi ma teší, že sme do konania
ustanovujúceho snemu splnili záväzok, ktorým bolo predložiť zdroje financovania Siete," dodal Čepko.
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12. Predsedom strany Sieť sa stal jej doterajší líder Radoslav Procházka
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 01/09/2014; TASR]
Prvým podpredsedom Andrej Hrnčiar a podpredsedami strany Miroslav Beblavý, Katarína Cséfalvayová,
Katarína Macháčková a Eduard Adamčík.
Žilina 1. septembra (TASR) – Predsedom strany Sieť sa na dnešnom zakladajúcom sneme strany v
Žiline stal jej doterajší líder Radoslav Procházka. Informoval o tom na tlačovej konferencii po skončení
snemu.
Prvým podpredsedom strany Sieť sa stal primátor Martina Andrej Hrnčiar a podpredsedami strany
poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý, prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová, primátorka Prievidze Katarína
Macháčková a ekonóm Eduard Adamčík.
Procházkov prejav
V dopoludňajšom prejave pred delegátmi snemu Procházka povedal, že cieľom strany Sieť je dosiahnuť
reálnu zmenu v správaní sa štátu k občanom, premeniť ho z bremena na osoh a vrátiť mu pôvodný
zmysel. Slúžiť a pomáhať ľuďom tam, kde to dokáže lepšie než oni sami. "Je to trúfalá ambícia a my sa
pri jej naplnení nevyhnutne dopustíme aj chýb. Ale iba ona má zmysel. A iba vtedy, ak jej zostaneme
verní. Ak zostaneme verní motivácii, ktorá nás v máji spojila v Prešove a dnes spája v Žiline, budeme
mať šancu uspieť. Nedá sa to oklamať," skonštatoval Procházka.
Naozaj ďaleko sa dá podľa neho dostať iba po menej vychodenej ceste, zarastenej bodľačím. "A to je
cesta, ktorá čaká nás. Ak si niekto myslel, že to dáme systémom štart cieľ a celí vyžehlení si prídeme
pre medailu, tak je tu na nesprávnom mieste. Prídeme do cieľa dokmásaní búrkou, aj túlavými psami, v
odretých topánkach a v došklbaných šatách. Každý z nás je tu s vlastnou motiváciou. Niekto preto, že
chce pomôcť ľuďom v doline, kde sa narodil a žije. Niekto preto, že chce odbornú skúsenosť uplatniť vo
väčšom rybníku. A niekto preto, že ho nebaví sedieť v kúte, keď idú dejiny okolo. Jednu vec však máme
spoločnú – cieľ," povedal líder Siete.
Zdôraznil, že priemerný vek 109 delegátov na zakladajúcom sneme je 37 rokov. "Sme generáciou
výkonu. Našou politickou filozofiou je kompetentná služba ľuďom a naším krédom záväzok aktívnej
účasti na správe verejného priestoru. Sme tu a chceme robiť. Toto je miesto a čas spoločne si
odprisahať, že tu urobíme poriadok," uviedol Procházka.
Sieť označil za stredovú stranu v dvoch významoch slova. "Jedným je naše základné presvedčenie o
potrebe prejaviť strednej vrstve viac pozornosti a vďaky, než koľko sa jej dnes dostáva. Stredná trieda
ale nie je majetková kategória. Je to kultúrny jav. Sú to všetci ľudia, ktorí sa živia, živili alebo budú živiť
vlastným úsilím. Pracovití a usilovní ľudia, ktorí tvoria chrbtovú kosť každej zdravej spoločnosti,"
podotkol líder Siete.
"V druhom význame slova sme stredovou stranou aj preto, že sa nekrčíme v zákopoch desaťročia
starých ideologických poučiek. Sprava nás vedie presvedčenie, že štát nemá ľuďom čo hovoriť, ako
majú žiť. A predpisovať im životný štýl. Ale sa má sústrediť na dôsledné plnenie funkcií, ktoré zvládne
lepšie ako jednotlivci, ich rodiny, obce, spolky a iné prirodzené spoločenstvá. Viac, ako na byrokraciu a
politickú vrchnosť veríme na zdravý rozum a prirodzené vzťahy medzi ľuďmi," dodal Procházka.
Fotogaléria: Ustanovujúci snem
Účastníkov snemu pozval do služby, ktorá podľa neho nebude vždy vďačná. "Nečakajte rýchlu odmenu.
Nie sme tu kvôli nej. Sme tu preto, že v sebe cítime povolanie podieľať sa na správe spoločných vecí
krajiny, ktorá je naším domovom. Vedzte však, že odteraz nás vždy budú testovať len ako toto
spoločenstvo. Ako Sieť. Už žiadne efekty z prezidentských volieb. Ani dobré, ani zlé. Už ste to a budete
len vy, koho robotu budú ľudia hodnotiť. Hodnota Siete, jej kvalita bude odrazom vášho úsilia a vašich

výkonov," uzatvoril líder Siete.
Stranu Sieť oficiálne zaregistrovali 26. mája 2014 na Ministerstve vnútra SR, ktoré vydalo potvrdenie o
jej registrácii 12. júna. "Stranu doteraz riadil trojčlenný Prípravný výbor pre vznik strany pod vedením jej
zakladateľa a splnomocnenca výboru Radoslava Procházku. Členkami výboru sú popri Procházkovi aj
prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína
Csefalvayová a primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková," uzatvoril Orlovský.
Strana požiadala o úver
Strana Sieť bude financovať prevádzku a volebné kampane z úveru vo výške 800.000 eur od českej Fio
banky, ktorého jediným ručiteľom je líder strany Radoslav Procházka. Na zakladajúcom sneme o tom
dnes v Žiline informoval manažér strany Marek Čepko.
"Účelom úveru je financovanie prevádzky strany a volebných kampaní. Výška úverového rámca je
800.000 eur, dĺžka úveru je dva roky. Zdrojom na splatenie bude štátny príspevok vo voľbách v roku
2016. Garancie úveru spočívajú v záložnom práve na nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve pána
Procházku, ktorý je zároveň jediným a výlučným ručiteľom úveru," povedal manažér strany Sieť.
V úsilí o získanie úveru podľa neho oslovili 15 bankových domov. "Siedmim z nich financovanie
politických subjektov nepovoľujú stanovy. Ďalšie stretnutia ukázali, že do úvahy prichádzajú len tri
banky. S nimi som ostatné dva mesiace viedol intenzívne rokovania. Veľmi ma teší, že sme do konania
ustanovujúceho snemu splnili záväzok, ktorým bolo predložiť zdroje financovania Siete," dodal Čepko.
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13. Sieť povedie Procházka, na sneme zvolili aj podpredsedov
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 01/09/2014; Slovensko; SITA]
Radoslav Procházka počas ustanovujúcho snemu strany Sieť. Žilina, 1. september 2014. Foto:
SITA/Milo Fabian
BRATISLAVA 1. septembra (WEBNOVINY) - Predsedom novej politickej strany Sieť sa podľa očakávaní
stal jej zakladateľ a bývalý poslanec Národnej rady SR za KDH Radoslav Procházka, za prvého
podpredsedu si delegáti ustanovujúceho snemu v Žiline zvolili martinského primátora Andreja Hrnčiara,
ďalšími podpredsedami sú prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave Katarína Cséfalvayová, primátorka Prievidze Katarína Macháčková, poslanec NR SR
Miroslav Beblavý (pôvodne za SDKÚ-DS, aktuálne nezaradený) a bývalý šéf košického kardioústavu
Eduard Adamčík.
Na ustanovujúci snem strany Sieť, ktorú zakladá bývalý poslanec NR SR za KDH Radoslav Procházka,
prišlo 109 kandidátov, z toho 66 mužov a 43 žien. Priemerný vek je 37 rokov.
Obrazom: Ustanovujúci snem strany Sieť v Žiline
Procházka vystúpil s prejavom
Program ustanovujúceho snemu bol rozdelený na dve časti.V tej verejnej, ktorá sa konala dopoludnia,
predstavili správu o doterajšej činnosti Prípravného výboru, ako aj správu k otázkam financovania strany
a informovali aj o hodnotovej a programovej orientácii strany.
Cieľom strany Sieť je dosiahnuť reálnu zmenu v tom, ako sa štát správa k občanom, prihovoril sa na
sneme jej predseda Radoslav Procházka. "Premeniť ho z bremena na osoh a vrátiť mu pôvodný zmysel
- slúžiť a pomáhať ľuďom tam, kde to dokáže lepšie, než to dokážu oni sami," vyhlásil zakladateľ Siete.
Doplnil, že cieľom strany je vzťah občana a štátu jedna k jednej. "Jedna k jednej znamená, že to, čo štát
od ľudí pýta, bude aj sám plniť". Sieť prichádza podľa slov Procházku s motívom prehľadnej,
kvalifikovanej a spoľahlivej služby. Zároveň delegátom Procházka povedal, že ich pri presadzovaní
cieľov strany čaká neľahká úloha. "Ak si niekto myslel, že to dáme systémom štart-cieľ a celí vyžehlení si
prídeme pre medailu, tak je tu na nesprávnom mieste."
Programový rámec strany predstavil poslanec NR SR Miroslav Beblavý a k téme regionálnej politiky a k
tohtoročným komunálnym voľbám sa vyjadril primátor Martina Andrej Hrnčiar.
Delegáti hlasujú počas ustanovujúcho snemu strany Sieť. Žilina, 1. september 2014. Foto: SITA/Milo
Fabian

Jedným z hlavných úsilí strany Sieť bude podľa Radoslava Procházku očistiť eurofondy od "odporného
vydierania starostov a malých a stredných dodávateľov". "V mene Siete nebude nikto nikdy chodiť po
Slovensku a od starostov a podnikateľov si pýtať malú domov. Toto je miesto a toto je čas spoločne si
odprisahať, že tu urobíme poriadok a že všetky eurofondy do posledného centa pôdu tam, kde ich budú
najviac potrebovať. Potrebujeme pre Slovensko tieto zdroje, ale potrebujeme ich úplne čisté. V podobe,
v akej fungujú dnes ničia trh, likvidujú pozitívne motivácie a vytvárajú kastu dojičov, ktorí nemajú
zľutovania s vlastným štátom," povedal zakladateľ Siete Radoslav Procházka na ustanovujúcom sneme
strany v Žiline.
Dodal, že pokiaľ ide o eurofondy je potrebné posilniť procesy vnútornej kontroly a nastaviť ich tak, aby
fungovali so stopercentnou odolnosťou voči korupcii. "Vláda v tomto smere vodí ľudí za nos. A
výsledkom je zastavenie čerpania, čiže čosi, čo sa slovníkom pána premiéra až príliš podobá na
ekonomickú vlastizradu. Len preto, že sa niekoľkým ľuďom zažiadala väčšia loď alebo väčšie lietadlo,
tak o ďalšiu robotu prichádzajú tisíce tých malých a stredných, tých, ktorí to tu ešte stále držia nad
vodou," povedal Procházka.
Sieť čaká ťažká cesta
Zakladateľ strany Sieť Radoslav Procházka verí v osobitné poslanie žien vo verejnej službe, čo podľa
neho dokazuje aj to, že 43 zo 109 delegátov ustanovujúceho snemu sú ženy.
"Neverím na povinné kvóty, ale verím, že verejná služba bude kvalitnejšia a rozumnejšia, ak sa na nej vo
väčšej miere budú podieľať matky, dcéry, sestry, manželky. Ak v týchto časoch dokážu držať pokope
rodiny a domácnosti a popri tom pestovať svoje profesijné kariéry, rovnako tak dobre si dokážu zastať
svoje miesto vo verejných úradoch. Potrebujeme ich tam a Sieť sa o ich skúsenosť, empatiu a odolnosť
voči zvodom moci bude opierať v podstatne väčšej miere ako ktorákoľvek iná strana," povedal
Procházka na ustanovujúcom sneme strany Sieť v Žiline.
Ustanovujúci snem strany Sieť. Žilina, 1. september 2014. Foto: SITA/Milo Fabian
Podľa bývalého poslanca NR SR za KDH členovia Siete sú odolní voči starým schémam a vyšliapaným
chodníčkom. Priemerný vek delegátov ustanovujúceho snemu je totiž 37 rokov a prevažná väčšina nikdy
nebola v inej politickej strane a nikto nikdy nebol členom vedenia inej strany.
"Nevidím tu nikoho, kto by na Slovensku roky prideľoval verejné zákazky straníckym sponzorom, kto by
rozdeľoval verejné úrady medzi kamarátov, alebo kto by sa kŕmil eurofondovými dukátmi. Našou
politickou filozofiou je kompetentná služba ľuďom a naším krédom záväzok aktívnej účasti na správe
verejného priestoru," povedal Procházka, ktorý 109 prítomných delegátov upozornil, že ich čaká ťažká
cesta.
"Ak si niekto myslel, že to dáme systémom štart - cieľ a celí vyžehlení si prídeme po medailu, tak je tu na
nesprávnom mieste. Prídeme do cieľa dokmásaní búrkou aj túlavými psami, v odretých topánkach a
došklbaných šatoch. Veď si len zoberte proti akej presile sme sa to vydali a čo všetko v tomto štáte
ovláda. Naším cieľom je dosiahnuť reálnu zmenu v tom, ako sa náš vlastný štát správa k svojim
občanom. Premeniť ho z bremena na osoh a vrátiť mu pôvodný zmysel - slúžiť a pomáhať ľuďom tam,
kde to dokáže lepšie, než to dokážu oni sami," povedal zakladateľ Siete.
Podľa Procházku strana Sieť sa nezaradí do konkrétneho politického smeru. "Mnohí sa pýtajú, o aký
hodnotový a ideový základ sa vlastne Sieť opiera, čo sme - pravica, ľavica, konzervatívci, liberáli,
socialisti? Osobná prítomnosť vysokých predstaviteľov viacerých stredopravých strán zo susedných
krajín na dnešnom ustanovujúcom sneme mnohé naznačuje, avšak ak čakáte jedno cudzie slovo,
čakáte márne. V prvom rade sme totiž nová generácia pre verejnú službu. Generácia, ktorá si na chrbte
nenesie ruksak vzájomných schválností a čiernych kšeftov, no nesieme na chrbte už istú odbornú a
životnú skúsenosť a vedie nás odhodlanie sa tu o niečo zmysluplné pokúsiť," dodal Radoslav
Procházka.
Stranu doteraz riadil prípravný výbor
Strana Sieť bola oficiálne zaregistrovaná 26. mája 2014 na Ministerstve vnútra SR, ktoré vydalo
potvrdenie o jej registrácii 12. júna. Stranu doteraz riadil trojčlenný Prípravný výbor pre vznik strany pod
vedením jej zakladateľa a splnomocnenca výboru Radoslava Procházku.
Členkami výboru sú aj prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave Katarína Csefalvayová a primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
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14. R. Procházka: Strana Sieť chce zmenu v správaní sa štátu k občanom
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 01/09/2014; TASR]
V prejave na zakladajúcom sneme strany Sieť to dnes v Žiline povedal jej líder.
Žilina 1. septembra (TASR) – Cieľom strany Sieť je dosiahnuť reálnu zmenu v správaní sa štátu k
občanom, premeniť ho z bremena na osoh a vrátiť mu pôvodný zmysel. Slúžiť a pomáhať ľuďom tam,
kde to dokáže lepšie než oni sami. V prejave na zakladajúcom sneme strany Sieť to dnes v Žiline
povedal jej líder Radoslav Procházka.
"Je to trúfalá ambícia a my sa pri jej naplnení nevyhnutne dopustíme aj chýb. Ale iba ona má zmysel. A
iba vtedy, ak jej zostaneme verní. Ak zostaneme verní motivácii, ktorá nás v máji spojila v Prešove a
dnes spája v Žiline, budeme mať šancu uspieť. Nedá sa to oklamať," skonštatoval Procházka.
Naozaj ďaleko sa dá podľa neho dostať iba po menej vychodenej ceste, zarastenej bodľačím. "A to je
cesta, ktorá čaká nás. Ak si niekto myslel, že to dáme systémom štart cieľ a celí vyžehlení si prídeme
pre medailu, tak je tu na nesprávnom mieste. Prídeme do cieľa dokmásaní búrkou, aj túlavými psami, v
odretých topánkach a v došklbaných šatách. Každý z nás je tu s vlastnou motiváciou. Niekto preto, že
chce pomôcť ľuďom v doline, kde sa narodil a žije. Niekto preto, že chce odbornú skúsenosť uplatniť vo
väčšom rybníku. A niekto preto, že ho nebaví sedieť v kúte, keď idú dejiny okolo. Jednu vec však máme
spoločnú – cieľ," povedal líder Siete.
Zdôraznil, že priemerný vek 109 delegátov na zakladajúcom sneme je 37 rokov. "Sme generáciou
výkonu. Našou politickou filozofiou je kompetentná služba ľuďom a naším krédom záväzok aktívnej
účasti na správe verejného priestoru. Sme tu a chceme robiť. Toto je miesto a čas spoločne si
odprisahať, že tu urobíme poriadok," uviedol Procházka.
Sieť označil za stredovú stranu v dvoch významoch slova. "Jedným je naše základné presvedčenie o
potrebe prejaviť strednej vrstve viac pozornosti a vďaky, než koľko sa jej dnes dostáva. Stredná trieda
ale nie je majetková kategória. Je to kultúrny jav. Sú to všetci ľudia, ktorí sa živia, živili alebo budú živiť
vlastným úsilím. Pracovití a usilovní ľudia, ktorí tvoria chrbtovú kosť každej zdravej spoločnosti,"
podotkol líder Siete.
"V druhom význame slova sme stredovou stranou aj preto, že sa nekrčíme v zákopoch desaťročia
starých ideologických poučiek. Sprava nás vedie presvedčenie, že štát nemá ľuďom čo hovoriť, ako
majú žiť. A predpisovať im životný štýl. Ale sa má sústrediť na dôsledné plnenie funkcií, ktoré zvládne
lepšie ako jednotlivci, ich rodiny, obce, spolky a iné prirodzené spoločenstvá. Viac, ako na byrokraciu a
politickú vrchnosť veríme na zdravý rozum a prirodzené vzťahy medzi ľuďmi," dodal Procházka.
Účastníkov snemu pozval do služby, ktorá podľa neho nebude vždy vďačná. "Nečakajte rýchlu odmenu.
Nie sme tu kvôli nej. Sme tu preto, že v sebe cítime povolanie podieľať sa na správe spoločných vecí
krajiny, ktorá je naším domovom. Vedzte však, že odteraz nás vždy budú testovať len ako toto
spoločenstvo. Ako Sieť. Už žiadne efekty z prezidentských volieb. Ani dobré, ani zlé. Už ste to a budete
len vy, koho robotu budú ľudia hodnotiť. Hodnota Siete, jej kvalita bude odrazom vášho úsilia a vašich
výkonov," uzatvoril líder Siete.
Stranu Sieť oficiálne zaregistrovali 26. mája 2014 na Ministerstve vnútra SR, ktoré vydalo potvrdenie o
jej registrácii 12. júna. "Stranu doteraz riadil trojčlenný Prípravný výbor pre vznik strany pod vedením jej
zakladateľa a splnomocnenca výboru Radoslava Procházku. Členkami výboru sú popri Procházkovi aj
prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína
Csefalvayová a primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková," uzatvoril Orlovský.
Strana požiadala o úver
Strana Sieť bude financovať prevádzku a volebné kampane z úveru vo výške 800.000 eur od českej Fio
banky, ktorého jediným ručiteľom je líder strany Radoslav Procházka. Na zakladajúcom sneme o tom
dnes v Žiline informoval manažér strany Marek Čepko.
"Účelom úveru je financovanie prevádzky strany a volebných kampaní. Výška úverového rámca je
800.000 eur, dĺžka úveru je dva roky. Zdrojom na splatenie bude štátny príspevok vo voľbách v roku
2016. Garancie úveru spočívajú v záložnom práve na nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve pána
Procházku, ktorý je zároveň jediným a výlučným ručiteľom úveru," povedal manažér strany Sieť.
V úsilí o získanie úveru podľa neho oslovili 15 bankových domov. "Siedmim z nich financovanie
politických subjektov nepovoľujú stanovy. Ďalšie stretnutia ukázali, že do úvahy prichádzajú len tri
banky. S nimi som ostatné dva mesiace viedol intenzívne rokovania. Veľmi ma teší, že sme do konania
ustanovujúceho snemu splnili záväzok, ktorým bolo predložiť zdroje financovania Siete," dodal Čepko.
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15. Sieť chce zmeniť štát. Procházka ju označil za stredovú stranu
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 01/09/2014; HNonline, Slovensko; tasr]
Aktualizované: 2014-09-01 18:11:21
Cieľom strany Sieť je dosiahnuť reálnu zmenu v správaní sa štátu k občanom, premeniť ho z bremena
na osoh a vrátiť mu pôvodný zmysel. Slúžiť a pomáhať ľuďom tam, kde to dokáže lepšie než oni sami. V
prejave na zakladajúcom sneme strany Sieť to dnes v Žiline povedal jej líder Radoslav Procházka.
"Je to trúfalá ambícia a my sa pri jej naplnení nevyhnutne dopustíme aj chýb. Ale iba ona má zmysel. A
iba vtedy, ak jej zostaneme verní. Ak zostaneme verní motivácii, ktorá nás v máji spojila v Prešove a
dnes spája v Žiline, budeme mať šancu uspieť. Nedá sa to oklamať," skonštatoval Procházka.
Strana si zvolila aj vedenie. Podľa očakávaní sa predsedom siete stal jej doterajší líder Radoslav
Procházka. Prvým podpredsedom strany Sieť sa stal primátor Martina Andrej Hrnčiar a podpredsedami
strany poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý, prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Csefalvayová, primátorka Prievidze Katarína
Macháčková a ekonóm Eduard Adamčík.
galeria:628701
Naozaj ďaleko sa dá podľa neho dostať iba po menej vychodenej ceste, zarastenej bodľačím. "A to je
cesta, ktorá čaká nás. Ak si niekto myslel, že to dáme systémom štart cieľ a celí vyžehlení si prídeme
pre medailu, tak je tu na nesprávnom mieste. Prídeme do cieľa dokmásaní búrkou, aj túlavými psami, v
odretých topánkach a v došklbaných šatách. Každý z nás je tu s vlastnou motiváciou. Niekto preto, že
chce pomôcť ľuďom v doline, kde sa narodil a žije. Niekto preto, že chce odbornú skúsenosť uplatniť vo
väčšom rybníku. A niekto preto, že ho nebaví sedieť v kúte, keď idú dejiny okolo. Jednu vec však máme
spoločnú – cieľ," povedal líder Siete.
Zdôraznil, že priemerný vek 109 delegátov na zakladajúcom sneme je 37 rokov. "Sme generáciou
výkonu. Našou politickou filozofiou je kompetentná služba ľuďom a naším krédom záväzok aktívnej
účasti na správe verejného priestoru. Sme tu a chceme robiť. Toto je miesto a čas spoločne si
odprisahať, že tu urobíme poriadok," uviedol Procházka.
Sieť označil za stredovú stranu v dvoch významoch slova. "Jedným je naše základné presvedčenie o
potrebe prejaviť strednej vrstve viac pozornosti a vďaky, než koľko sa jej dnes dostáva. Stredná trieda
ale nie je majetková kategória. Je to kultúrny jav. Sú to všetci ľudia, ktorí sa živia, živili alebo budú živiť
vlastným úsilím. Pracovití a usilovní ľudia, ktorí tvoria chrbtovú kosť každej zdravej spoločnosti,"
podotkol líder Siete.
"V druhom význame slova sme stredovou stranou aj preto, že sa nekrčíme v zákopoch desaťročia
starých ideologických poučiek. Sprava nás vedie presvedčenie, že štát nemá ľuďom čo hovoriť, ako
majú žiť. A predpisovať im životný štýl. Ale sa má sústrediť na dôsledné plnenie funkcií, ktoré zvládne
lepšie ako jednotlivci, ich rodiny, obce, spolky a iné prirodzené spoločenstvá. Viac, ako na byrokraciu a
politickú vrchnosť veríme na zdravý rozum a prirodzené vzťahy medzi ľuďmi," dodal Procházka.
Účastníkov snemu pozval do služby, ktorá podľa neho nebude vždy vďačná. "Nečakajte rýchlu odmenu.
Nie sme tu kvôli nej. Sme tu preto, že v sebe cítime povolanie podieľať sa na správe spoločných vecí
krajiny, ktorá je naším domovom. Vedzte však, že odteraz nás vždy budú testovať len ako toto
spoločenstvo. Ako Sieť. Už žiadne efekty z prezidentských volieb. Ani dobré, ani zlé. Už ste to a budete
len vy, koho robotu budú ľudia hodnotiť. Hodnota Siete, jej kvalita bude odrazom vášho úsilia a vašich
výkonov," uzatvoril líder Siete.
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16. Strana Sieť sa nezaradila do žiadneho politického smeru
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 01/09/2014; eTREND; SITA]
Predsedom novej politickej strany Sieť sa podľa očakávaní stal v pondelok jej zakladateľ a bývalý
poslanec Národnej rady SR za KDH Radoslav Procházka.
Zdroj - SITA/Milo Fabian

Za prvého podpredsedu si delegáti ustanovujúceho snemu v Žiline zvolili martinského primátora Andreja
Hrnčiara. Ďalšími podpredsedami sú prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová, primátorka Prievidze Katarína Macháčková, poslanec
NR SR Miroslav Beblavý (pôvodne SDKÚ-DS, aktuálne nezaradený) a bývalý šéf košického
kardioústavu Eduard Adamčík.
Sieť sa podľa Procházku nezaradí do konkrétneho politického smeru. Strana chce byť v prvom rade
novou generáciou pre verejnú službu, ktorá má istú odbornú a životnú skúsenosť, no je odolná voči
starým schémam a vyšliapaným chodníčkom.
"Našou politickou filozofiou je kompetentná služba ľuďom a naším krédom záväzok aktívnej účasti na
správe verejného priestoru. Naším cieľom je dosiahnuť reálnu zmenu v tom, ako sa náš vlastný štát
správa k svojim občanom. Premeniť ho z bremena na osoh a vrátiť mu pôvodný zmysel – slúžiť a
pomáhať ľuďom tam, kde to dokáže lepšie, než to dokážu oni sami," povedal Procházka.
Na ustanovujúci snem do Žiliny prišlo 109 delegátov. Ich priemerný vek bol 37 rokov.
Eurofondy ako dojná krava
Jedným z hlavných zámerov strany Sieť bude podľa Radoslava Procházku očistiť eurofondy od
"odporného vydierania starostov a malých a stredných dodávateľov".
"V mene Siete nebude nikto nikdy chodiť po Slovensku a od starostov a podnikateľov si pýtať malú
domov. Toto je miesto a toto je čas spoločne si odprisahať, že tu urobíme poriadok a že všetky
eurofondy do posledného centa pôdu tam, kde ich budú najviac potrebovať. Potrebujeme pre Slovensko
tieto zdroje, ale potrebujeme ich úplne čisté. V podobe, v akej fungujú dnes ničia trh, likvidujú pozitívne
motivácie a vytvárajú kastu dojičov, ktorí nemajú zľutovanie s vlastným štátom," povedal v nedeľu
zakladateľ Siete Radoslav Procházka na ustanovujúcom sneme strany v Žiline.
Radoslav Procházka píše posolstvo na mapu Slovenska na ustanovujúcom sneme strany Sieť.Zdroj SITA/Milo Fabian
Dodal, že pokiaľ ide o eurofondy je potrebné posilniť procesy vnútornej kontroly a nastaviť ich tak, aby
fungovali so stopercentnou odolnosťou voči korupcii. "Vláda v tomto smere vodí ľudí za nos. A
výsledkom je zastavenie čerpania, čiže čosi, čo sa slovníkom pána premiéra až príliš podobá na
ekonomickú vlastizradu. Len preto, že sa niekoľkým ľuďom zažiadala väčšia loď alebo väčšie lietadlo,
tak o ďalšiu robotu prichádzajú tisíce tých malých a stredných, tých, ktorí to tu ešte stále držia nad
vodou," povedal Procházka.
Podľa Procházku v súvislosti s čerpaním eurofondov bude zároveň potrebné odbremeniť samosprávy od
extrémnej byrokratickej záťaže a radikálne zjednodušiť aj celý systém verejného obstarávania. "Bude si
to pýtať nielen osobnú integritu, ale aj systémové riešenie. V celej tej prevádzke je totiž príliš veľa úrovní
a odbočiek na to, aby ju dokázal ustrážiť jeden človek. Potrebujeme systém prerobiť a vniesť do neho
dva základné prvky – prehľadnosť a zodpovednosť," povedal zakladateľ Siete.
Podľa Procházku je azda najvýraznejším dedičstvom krátkej Radičovej vlády povinné zverejňovanie
zmlúv, ktoré sa týkajú správy verejných zdrojov. "Potrebujeme to posunúť ešte ďalej, a preto som ešte
minulý rok v rámci tieňového rozpočtu navrhoval povinné zverejňovanie nadmerných odpočtov DPH a
zároveň parlamentnú kontrolu spôsobu, akým sú manažované daňové riaditeľstvá. Hmotnú
zodpovednosť verejných funkcionárov som v zákonnej podobe predstavil už v roku 2010 a celkom
prirodzene je aj súčasťou základných programových priorít Siete," povedal Procházka.
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17. Plnohodnotný biznis titul získate aj doma
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 02/09/2014; 167/2014; s.: 18; MOJA KARIÉRA; redakcia]
MBA NA SLOVENSKU A V ČR l Pozrite si zoznam vybraných škôl, ktoré ponúkajú štúdium MBA na
Slovensku a v Česku.
Štúdium na Slovensku
Ekonomická univerzita
Bratislavská Business School Bratislava (euba.sk/bbs)

Zahraničný partner programu MBA: Franklin University, Ohio, USA
Vyučovací jazyk: anglický, slovenský
Forma štúdia: víkendové v blokoch
Dĺžka študijného programu: 20 mesiacov
Podmienky prijatia: bakalársky titul, anglický jazyk
Termín podania prihlášky: priebežne
Absolventom bude udelený diplom z Franklin University, Ohio, na základe ktorého získajú MBA. Cena za
štúdium: 10 000 eur
Univerzita Komenského
Fakulta managementu Bratislava (fm.uniba.sk)
Zahraničný partner programu MBA: Webster University v Missouri
Vyučovací jazyk: anglický
Formy štúdia: víkendové
Dĺžka študijného programu: 2 roky a 3 mesiace
Podmienky prijatia: Certifikát TOEFL, bakalársky titul, minimálne dva roky manažérskej praxe
Termín podania prihlášky: priebežne, najbližší kurz sa otvára v januári 2015
Partnerom programu je Webster University v Missouri. Po úspešnom absolvovaní predmetov udelí táto
univerzita absolventom diplom a titul MBA. Kvalitu študijných programov zaručuje inštitucionálna
akreditácia jej programov.
Cena za štúdium: 17 500 eur
Slovakian Manager Academy Bratislava (sma.sk)
Zahraničný partner programu MBA: IPE Managment School, Paríž
Vyučovací jazyk: anglický, slovenský
Dĺžka študijného programu: 1 až 3 roky
Podmienky prijatia: minimálne stredoškolské vzdelanie, manažérska prax
Termín podania prihlášky: priebežne
Slovakian Manager Academy organizuje program MBA v spolupráci s IPE Managment School v Paríži.
Absolventi získavajú diplom MBA od tejto univerzity.
Cena za štúdium: 10 000 eur
BIBS Bratislava, Brno, Praha, Ostrava (bibs.cz)
Zahraničný partner programu MBA: Staffordshire University a Nottingham Trent University, Veľká
Británia
Vyučovací jazyk: anglický, slovenský
Formy štúdia: víkendové alebo v blokoch
Dĺžka študijného programu: 1 až 2,5 roka
Trvanie semestrov (termíny štúdia): otvára sa 10-krát do roka

Podmienky prijatia: vysokoškolský titul
Termín podania prihlášky: nové skupiny otvárajú niekoľkokrát do roka
Absolventi programu získajú britský titul a diplom rovnako, ako keby program vyštudovali vo Veľkej
Británii.
Cena za štúdium: 2 000 eur
LIGS University (ligsuniversity.sk)
Zahraničný partner programu MBA: LIGS University, Amerika
Vyučovací jazyk: anglický, český, slovenský, ruský
Forma štúdia: online
Dĺžka študijného programu: 1 až 2 roky
Podmienky prijatia: vysokoškolské vzdelanie minimálne bakalárskeho stupňa alebo stredoškolské
vzdelanie s manažérskou praxou
Termín podania prihlášky: kedykoľvek
Účastníci programov LIGS sú vedení ako študenti americkej univerzity LIGS a po ukončení programov
získajú americký diplom.
Cena za štúdium: 3 685 eur
Vysoká škola manažmentu Bratislava, Trenčín (vsm.sk)
Zahraničný partner programu MBA: City University of Seattle, USA
Vyučovací jazyk: anglický
Formy štúdia: diaľkové a víkendové
Dĺžka študijného programu: 18 mesiacov
Trvanie semestrov (termíny štúdia): október jún
Podmienky prijatia: Certifikát TOEFL, bakalársky titul
Termín podania prihlášky: priebežne
Po úspešnom absolvovaní jednotlivých predmetov udelí City University of Seattle absolventom diplom a
akademický titul MBA.
Cena za štúdium: 6 000 eur
OMI Košice (omi.sk)
Zahraničný partner programu MBA: The Open University Business School, Veľká Británia
Vyučovací jazyk: anglický, slovenský
Forma štúdia: diaľkové
Dĺžka študijného programu: 1 rok
Semestre: máj – apríl, november – október
Podmienky prijatia: vysokoškolský titul
Termín podania prihlášky: priebežne The Open University Business School má trojitú akreditáciu
programov MBA – americkú AACSB, európsku EQUIS a britskú AMBA.

Cena za štúdium: 3 000 eur
Štúdium v Česku
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.
Formy štúdia: prezenčné, kombinované a víkendové spojené s on-line
Doba trvania: 19 mesiacov
Požiadavky na prijatie: prihláška, ukončené vysokoškolské vzdelanie (minimálne bakalárske),
komunikatívna znalosť anglického jazyka doložená skúškou TOEFL (IBT 86), CPE, IELTS (Band 7)
alebo interný test Accuplacer poskytovaný VŠFS
Cena za štúdium: jednorazovo 8 100 eur
Brno Business School
Vysoké učení technické v Brne, Fakulta podnikatelská, UK MBA
Partnerská škola: Nottingham Business School, The Nottingham Trent University, Great Britain
Formy štúdia: výučba prebieha v kombinovanej forme (prezenčno-dištančnej) a je organizovaná formou
víkendových študijných modulov
Doba trvania: 2 roky
Požiadavky na prijatie: ukončené vysokoškolské vzdelanie (minimálne bakalárske), aspoň dva roky
praxe, aspoň pasívna znalosť angličtiny
Cena za štúdium: 11 413 eur
Brno International Business School
Formy štúdia: výučba manažérskeho programu MBA Senior Executive je organizovaná ako
víkendovámodulárna.
Program je rozdelený do troch na seba nadväzujúcich ročníkov/etáp. Výučba je doplnená o tematické
semináre, osobné konzultácie a on-line elektronickú podporu. Pre záujemcov sú k dispozícii
špecializačné nadstavby, napríklad management zdravotníckych zariadení.
Doba trvania: 2,5 roka s možnosťou individuálneho skrátenia či predĺženia o jeden semester
Požiadavky na prijatie: ukončené vysokoškolské vzdelanie (minimálne bakalársky stupeň), aspoň 3 roky
praxe a aspoň pasívna znalosť anglického jazyka. Výnimočne je možné prijať i stredoškolákov za
predpokladu dlhšej praxe v riadiacich funkciách.
Cena za štúdium: 10 081 eur
Prague International Business School
Formy štúdia: rezidenčné štúdium prebiehajúce 1x mesačne 1 týždeň v sídle PIBS, podnikové štúdium
organizované a realizované podľa želania podniku, dištančné štúdium
Doba trvania: 2 roky
Požiadavky na prijatie: ukončené vysokoškolské vzdelanie (aspoň bakalársky stupeň), minimálne dva
roky praxe, aspoň pasívna znalosť angličtiny či nemčiny, prijímací pohovor
Cena za štúdium: 9 000 eur
Czech Management Institute
Manažérska fakulta ESMA Barcelona
Formy štúdia: 2-ročný full-time MBA program s podvečernou výučbou, 2-ročný dištančný alebo
kombinovaný program

Požiadavky na prijatie: ukončené vysokoškolské vzdelanie (minimálne bakalárske), znalosť češtiny
Cena za štúdium: 1 404 eur (za semester)
University of New York in Prague
Forma štúdia: kurzy prebiehajú počas dvoch víkendov v každom mesiaci, v piatok a v sobotu.
Program sa skladá z modulov spoločných pre všetky odbory MBA a potom z úzko špecializovaných
modulov v závislosti od zvoleného odboru.
Doba trvania: 18 mesiacov
Požiadavky na prijatie: ukončené vysokoškolské vzdelanie (minimálne bakalárske), tri roky praxe v
odbore, znalosť anglického jazyka, vstupný pohovor
Cena za štúdium: 11 701 eur
Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské
Technická univerzita Ostrava
Formy štúdia: víkendové sústredenia 1x mesačne alebo podľa dohody s klientom vo forme podnikového
štúdia počas troch rokov s postupným dosiahnutím certifikovaných stupňov: certifikát, diplom, MBA
Cena za štúdium: 10 441 eur
Institut pro průmyslový a finanční management
Forma štúdia: 1,5-ročné štúdium formou modulov, seminárov a vypracovania Master Thesis
Doba trvania: 18 mesiacov
Požiadavky na prijatie: bakalárske vzdelanie, 2 – 3 roky praxe, anglický alebo nemecký jazyk
Cena za štúdium: 9 500 eur
International School of Business and Management
Formy štúdia: diaľkové a domáce, prednášky
Doba trvania: 2,5 roka
Požiadavky na prijatie: minimálne bakalárske vzdelanie, minimálne dva roky praxe na samostatnej
pozícii, angličtina aspoň na B1, TOEFL a pod.
Cena za štúdium: 11 161 eur
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18. Ustanovujúci snem Siete
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 12:00; 01/09/2014; Žurnál]
Richard Trutz, moderátor: "V Žiline sa koná ustanovujúci snem strany Sieť, ktorú založil Radoslav
Procházka so skupinou prívržencov ešte v apríli. Delegáti strany dnes potvrdia jej vznik a zvolia si
vedenie strany.
Popoludní delegáti schvália stanovy strany a zvolia jej vedenie, jediným kandidátom na predsedu Siete
by mal byť Radoslav Procházka. Do vedenia Siete by sa mali dostať aj poslanec Národnej rady Miroslav
Beblavý, primátor Martina Andrej Hrnčiar, primátorka Prievidze Katarína Macháčková a Katarína
Csefalvayová, ktorá pôsobí ako prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity."
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19. V Žiline bol zakladajúci snem strany Sieť
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 08:00; 02/09/2014; Headliny; R]
Redaktor: "Strana Sieť má svojho prvého oficiálneho predsedu. Na zakladajúcom sneme strany v Žiline
sa ním stal jej doterajší líder Radoslav Procházka. Ten prezradil, že na sneme sa zišlo vyše 100
delegátov. Priemerný vek účastníkov snemu bol 37 rokov, no a vyše 40 percent z nich boli ženy."
Radoslav Procházka, predseda strany Sieť: "Prevažná väčšina delegátov nikdy nebola v inej politickej
strane. Nikto, ani jeden jediný z nás nikdy nebol členom vedenia inej politickej strany. Kľúčovým
odkazom, na ktorom sme sa v priebehu dňa zhodli, je odhodlanie pokúsiť sa o reálnu zmenu spôsobov,
akým sa náš štát správa k vlastným občanom."
Redaktor: "Prvým podpredsedom strany Sieť sa stal primátor Martina Andrej Hrnčiar a podpredsedami
strany Miroslav Beblavý, prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave Katarína Cséfalvayová, primátorka Prievidze Katarína Macháčková a ekonóm Eduard
Adamčík."
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20. Procházka sa stal predsedom Siete
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 07:00; 02/09/2014; Headliny; R]
Redaktor: "Strana Sieť má svojho prvého oficiálneho predsedu. Na zakladajúcom sneme strany v Žiline
sa ním stal jej doterajší líder Radoslav Procházka. Ten prezradil, že na sneme sa zišlo vyše 100
delegátov. Priemerný vek účastníkov snemu bol 37 rokov, no a vyše 40 percent z nich boli ženy."
Radoslav Procházka, predseda strany Sieť: "Prevažná väčšina delegátov nikdy nebola v inej politickej
strane. Nikto, ani jeden jediný z nás nikdy nebol členom vedenia inej politickej strany. Kľúčovým
odkazom, na ktorom sme sa v priebehu dňa zhodli, je odhodlanie pokúsiť sa o reálnu zmenu spôsobov,
akým sa náš štát správa k vlastným občanom."
Redaktor: "Prvým podpredsedom strany Sieť sa stal primátor Martina Andrej Hrnčiar a podpredsedami
strany Miroslav Beblavý, prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave Katarína Cséfalvayová, primátorka Prievidze Katarína Macháčková a ekonóm Eduard
Adamčík."
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21. Strana Sieť má svojho prvého oficiálneho predsedu
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 06:00; 02/09/2014; Headliny; R]
Redaktor: "Strana Sieť má svojho prvého oficiálneho predsedu. Na zakladajúcom sneme strany v Žiline
sa ním stal jej doterajší líder Radoslav Procházka. Ten prezradil, že na sneme sa zišlo vyše 100
delegátov. Priemerný vek účastníkov snemu bol 37 rokov, no a vyše 40 percent z nich boli ženy."
Radoslav Procházka, predseda strany Sieť: "Prevažná väčšina delegátov nikdy nebola v inej politickej
strane. Nikto, ani jeden jediný z nás nikdy nebol členom vedenia inej politickej strany. Kľúčovým
odkazom, na ktorom sme sa v priebehu dňa zhodli, je odhodlanie pokúsiť sa o reálnu zmenu spôsobov,
akým sa náš štát správa k vlastným občanom."
Redaktor: "Prvým podpredsedom strany Sieť sa stal primátor Martina Andrej Hrnčiar a podpredsedami
strany Miroslav Beblavý, prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave Katarína Cséfalvayová, primátorka Prievidze Katarína Macháčková a ekonóm Eduard
Adamčík. Ďalšími členmi predsedníctva sa stali právnik Tomáš Stoklasa z Nitry, starosta kysuckej obce
Radoľa Anton Tkáčik, vysokoškolský pedagóg Martin Ďurišin z Prešova a vedúci odboru komunikácie
strany Sieť Ján Orlovský."
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22. Štúdium je drahé, študenti si môžu požičať od bánk aj od štátu
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 03/09/2014; 202/2014; s.: 15,16,17; Užitočná pravda; Zuzana
Hlavačková]

Štúdium na vysokej škole je nákladná záležitosť. Niektorí vysokoškoláci minú za rok 2 000, iní aj 4 400
eur. Závisí to od miesta štúdia aj typu vysokej školy. Najdrahšie štúdium majú študenti Ekonomickej
univerzity, najmenej minú vysokoškoláci z Katolíckej univerzity. Štatistiky potvrdzuje aj priebežná
správa Centra vedecko–technických informácií SR, podľa ktorej sú mesačné výdavky vysokoškolákov od
230 do 270 eur. Na školné, pomôcky do školy a učebnice však potrebujú len desatinu tejto sumy. Zvyšok
minú na stravu, ubytovanie, dopravu a nákupy a výraznú časť peňazí zhltne aj trávenie voľného času.
Najvyššie finančné nároky majú študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí minú priemerne 4
400 eur za rok, najmenej peňazí potrebujú vysokoškoláci z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorým
postačuje suma 2 000 eur. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre VÚB banku robila agentúra 2muse.
Štúdium väčšinou financuje rodina, ale vysokoškoláci sa snažia privyrobiť si aj brigádami či v
zamestnaní, žiadajú o štipendiá, využívajú Fond na podporu vzdelávania a čoraz častejšie aj pôžičku z
komerčných bánk. Jednou z možností financovania štúdia je aj úver určený priamo pre študentov.
Takýto produkt ponúkajú viaceré banky. "Študentské pôžičky možno získať bez dokladovania príjmu s
minimom dokladov. Keďže nie sú účelovo viazané, mladí ľudia ich môžu použiť aj na nákup notebooku či
jazykový pobyt v zahraničí. Aktívni študenti platia len 50 % poplatku za poskytnutie úveru a získavajú aj
ďalšie zvýhodnenia," povedala Melinda Burdanová, vedúca oddelenia úverov VÚB banky. Úver ponúka
aj Sberbanka. "Úver študenti získajú za fixnú zvýhodnenú úrokovú sadzbu 7,95 %. Študent nemusí byť
klientom banky, no podmienkou je preukázanie príjmu – ak študent nezarába, do úverového vzťahu
môže vstúpiť spoludlžník s pravidelným príjmom, napríklad rodič," vysvetľuje podmienky na získanie
hovorkyňa banky Ľubomíra Chmelová. "Slovenská sporiteľňa ponúka študentom denného štúdia a
interným doktorandom vo veku od 18 do 26 rokov zvýhodnený Spotrebný úver na Čokoľvek pre
vysokoškolákov bez ohľadu na to, v akej krajine študujú. Snažíme sa tak pomôcť vysokoškolákom s
financovaním štúdia, nákladov na študijné pobyty a kurzy doma či v zahraničí či s úhradou nečakaných
výdavkov," hovorí Štefan Frimmer zo Slovenskej sporiteľne. O pôžičku môžu študenti požiadať aj štát.
Od 30. júla do 31. októbra prijíma žiadosti Fond na podporu vzdelávania. Cieľom poskytovania pôžičiek
je umožniť prístup k vzdelaniu čo najširšiemu okruhu záujemcov o vzdelanie. Žiadateľ o pôžičku musí
byť v čase podania žiadosti o pôžičku zapísaný v tom akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiada, do
ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia, teda žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ,
ktorý je už zapísaný do ročníka v akademickom roku 2014 /2015. Žiadateľ si môže vybrať akúkoľvek
výšku pôžičky v rozmedzí minimálnej a maximálnej výšky pôžičky, pričom je možné žiadať len o pôžičku
zaokrúhlenú na stovky eur. Bližšie informácie možno nájsť na stránke fondu www.fnpv.sk.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Možnosti financovania štúdia
- finančné zdroje od rodičov, respektíve príbuzných
- práca popri štúdiu (brigády, zamestnanie, podnikanie, platené stáže)
Štipendium
- sociálne, motivačné (prospechové)
- štipendijné programy
- vládne bilaterálne štipendiá (medzivládne dohody)
- národný štipendijný program, Štipendium M. R. Štefánika
- univerzitné štipendiá (dohody medzi jednotlivými slovenskými a zahraničnými univerzitami)
Fond na podporu vzdelávania
- neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl
- určené pre každého študenta dennej alebo externej formy na Slovensku alebo na zahraničnej vysokej
škole, ak je toto štúdium prvé
Bankové úvery:
- spotrebné úvery, určené na financovanie nákladov spojených s denným alebo diaľkovým štúdiom na
vysokej škole
- povolené prečerpanie na účte na prekonanie krátkodobého zvýšenia výdavkov
Tretí sektor
- nadácie, neziskové fondy, mimovládne organizácie
- napr. Programy Slovenskej akademickej informačnej agentúry, Karpatská nadácia, Nadácia otvorenej
spoločnosti, Nadácia Charta 77
- zahraničné nadácie ZDROJ: VÚB
Koľko stojí vysokoškolák?

- mesačné náklady študentov bývajúcich v spoločnej domácnosti s rodičmi predstavujú priemerne 269
eur (osobné výdavky 108,30 eura, výdavky príbuzných 160,70 eura)
- študenti bývajúci v internáte, v podnájme alebo vo vlastnom byte/dome minuli mesačne priemerne
235,50 eura (osobné výdavky 143 eur, výdavky príbuzných 92,50 eura)
- rodičia (resp. partner) prispievali mesačne študentom bývajúcim v spoločnej domácnosti priemernou
sumou 50 eur, študentom bývajúcim v internáte, podnájme alebo vo vlastnom byte/dome priemerne 100
eur
- štyria z desiatich študentov počas semestra pracovali (40,6 %), z toho jedna pätina celý semester (18,6
%) a jedna pätina príležitostne (22 %)
- štipendium alebo grant (nenávratné zdroje) využívala necelá pätina študentov (16,9 %), študentskú
pôžičku poberalo necelé percento z nich (0,9 %)
ZDROJ: PRIESKUM O SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH PODMIENKACH ŽIVOTA ŠTUDENTOV
VYSOKÝCH ŠKÔL V SR SPRACOVALO CENTRUM
VEDECKO–TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR (ODBOR METODIKY A TVORBY INFORMÁCIÍ,
ODDELENIE VYSOKÝCH ŠKÔL) NA ZÁKLADE 3 734 ODOVZDANÝCH DOTAZNÍKOV.
Ako študenti používajú svoj účet
- študentky používajú platobnú kartu u obchodníkov o 10 % častejšie ako študenti
- študenti muži vyberajú hotovosť z bankomatu o 15 % častejšie ako študentky
- najväčší záujem o študentské účty je v mesiacoch august až október (takmer dvojnásobný počet
otvorených účtov oproti iným mesiacom)
Priemerný študent mesačne:
- dostane na účet 300 eur, zostatok na jeho účte je 550 eur
- 5–krát zaplatí kartou v obchode (priemerná platba 15 eur)
- 2–krát vyberie hotovosť z bankomatu (priemerná suma 102 eur)
Ročné náklady študenta v súvislosti so štúdiom
– finančne najnáročnejšími kategóriami sú voľný čas a strava, ktoré tvoria spolu dve pätiny celkových
výdavkov, čiže približne 1,4 tisíca eura. Najmenej peňazí študenti potrebujú na učebnice.
Mesačné náklady na štúdium VŠ:
- strava priemer: 71 eur
- voľný čas priemer: 76 eur
- odevy, topánky, kozmetika priemer: 63 eur
- doprava priemer: 42 eur
- ubytovanie priemer: 66 eur
- učebnice priemer: 8 eur
- školné priemer: 29 eur
- iné priemer: 3 eurá
Celkové ročné náklady: 3 596 eur
Výdavky študentov vybraných vysokých škôl na Slovensku za školský rok
študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave majú najvyššie priemerné výdavky. Takmer štvrtina z
nich sú na voľný čas. Naopak, študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku majú najnižšie výdavky na
voľný čas, dopravu, ubytovanie či oblečenie.
1. Ekonomická univerzita – 4,4 tisíca eura
2. Univerzita Mateja Bela – 4–tisíc eur
3. Žilinská univerzita – 3,8 tisíca eura
4. Trnavská univerzita – 3,6 tisíca eura
5. Prešovská univerzita – 3,6 tisíca eura
6. Univerzita Komenského – 3,5 tisíca eura
7. Technická univerzita Košice – 3,5 tisíca eura
8. Slovenská poľnohospodárska univerzita – 3,4 tisíca eura
9. Univerzita Konštattína Filozofa 3,3 tisíca eura
10. Slovenská technická univerzita 2,7 tisíca eura
11. Katolícka univerzita – 2,1 tisíca eura

Zdroje financovania štúdia
- študenti sa spoliehajú predovšetkým na finančnú podporu zo strany rodičov
- dve tretiny študentov majú príjmy z brigád popri štúdiu a počas leta
- tretina študentov poberá nejakú formu štipendia
- 83 % všetkých študentov sa pri štúdiu spolieha na finančnú pomoc rodičov
- 68 % brigáduje počas leta
- 64 % brigáduje popri štúdiu
- 34 % poberá štipendium
- 4 % má študentskú pôžičku od štátu
- 4 % pracuje na trvalý pracovný pomer
- 2 % má študentskú pôžičku od banky
Postoje k študentskému životu
- dve tretiny študentov hovoria, že majú dostatok peňazí na svoje potreby
- takmer polovica študentov má však obavy z finančných problémov do budúcnosti
- tretina má obavy, že školu nezvládne pre náročnosť štúdia
- 8 z desiatich študentov bežne nemá žiadne dlhy
ZDROJ: PRIESKUM PRE VÚB BANKU SPRACOVALA AGENTÚRA 2MUSE, PREBIEHAL V JÚLI 2013
NA REPREZENTATÍVNEJ VZORKE 319 RESPONDENTOV VO VEKU OD 18 DO 35 ROKOV.
Ako si študenti môžu požičať na štúdium od štátu
Študentská pôžička pre študentov VŠ v akademickom roku 2014/2015
- študenti, ktorí nemajú dostatok vlastných prostriedkov a nezískali štipendium, si môžu skúsiť požičať
peniaze od štátu. Fond na podporu vzdelávania podporuje mladých ľudí jednoducho dostupnou a lacnou
študentskou pôžičkou. Fond na podporu vzdelávania je inštitúcia zákonom zriadená ako neštátny
účelový fond, ktorý má za cieľ poskytovať študentom vysokých škôl a pedagogickým pracovníkom
bezúčelové pôžičky s nízkymi poplatkami. Fond okrem pôžičiek pre študentov VŠ poskytuje aj pôžičky
pre pedagogických pracovníkov. Výška pôžičky: minimálna výška: 500 eur; maximálna výška pôžičky
pre študentov I. a II. stupňa VŠ: 2 500 eur; maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa VŠ: 5 000
eur
Kedy treba podať žiadosť
- fond prijíma žiadosti o študentskú pôžičku do 31. októbra 2014. Po tomto dátume už nie sú žiadosti
akceptované. Peniaze sa posielajú začiatkom roku 2015
Výhody študentskej pôžičky
- počas štúdia na vysokej škole sa pôžička neúročí a ani nespláca
- vedenie účtu, ako aj elektronický výpis účtu sú bezplatné
- počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky vzniká nárok na odklad splátok.
Odklad splátok je možný celkovo najviac na päť rokov. Pôžička sa v tomto čase nespláca
- pôžička sa úročí sadzbou vo výške 3,19 %
- fond poisťuje každého klienta pre prípad trvalého úrazu alebo smrti, čo znamená, že v takýchto
prípadoch bude splácanie pôžičky hradené z poistenia
- lehota splatnosti pôžičky je desať rokov, splácať sa začína až po ukončení VŠ
Je dobré vedieť že...
- po skončení bakalárskeho štúdia je potrebné kontaktovať pracovníkov Fondu na podporu vzdelávania
a oznámiť im, či študent pokračuje ďalej v štúdiu. Po skončení štúdia na VŠ by mal totiž začať splácať
pôžičku, ak však pokračuje v štúdiu v magisterskom alebo inžinierskom stupni, má nárok na odklad
splátok až do skončenia ďalšieho štúdia.
Ručiteľ pôžičky
- k podpísaniu zmluvy o pôžičke je potrebné mať jedného ručiteľa, môže ním byť ktokoľvek, napr. rodič,
súrodenec, iný člen rodiny, kamarát... Ručiteľom môže byť len osoba s trvalým pobytom na Slovensku a
staršia ako 18 rokov, ktorá má v čase ručenia pracovný pomer na neurčitý čas alebo iný preukázateľný
pravidelný zdroj príjmu (napr. dôchodok)
Kto môže získať pôžičku

- študent dennej alebo externej formy štúdia na VŠ v ktoromkoľvek stupni (Bc., Mgr., Ing., MUDr., PhD.,
...).s trvalým pobytom na Slovensku alebo preukazom zahraničného Slováka, ktorý je zapísaný do
ročníka v akademickom roku 2014/2015
Uprednostnení žiadatelia
- za posledné roky mal Fond dostatok finančných prostriedkov, a preto poskytol pôžičky všetkým
žiadateľom, ktorí spĺňali vyššie spomenuté podmienky. V prípade väčšieho záujmu budú uprednostnení
študenti, ktorí majú zhoršenú sociálnu alebo zdravotnú situáciu alebo dosahujú dobré študijné výsledky
- uprednostnení sú: študent je v aktuálnom akademickom roku poberateľom sociálneho štipendia alebo
dávok v hmotnej núdzi; študent je ťažšie zdravotne postihnutý; študent študuje v dennej forme štúdia;
študent dosahuje počas VŠ štúdia výborný prospech (u študentov prvého ročníka 1. stupňa štúdia sa
počíta priemer z maturitného vysvedčenia); študent je mladší ako 26 rokov; študent má štyri alebo viac
detí alebo pochádza zo štyroch alebo viac detí; študent dosiaľ nemal poskytnutú pôžičku na štúdium
rovnakého stupňa
Postup podania žiadosti
- potrebné je vyplniť Žiadosť o študentskú pôžičku (možno stiahnuť z webovej stránky www. fnpv.sk),
zájsť s ňou na študijné oddelenie a nechať si potvrdiť údaje uvedené v 3. sekcii žiadosti. K žiadosti treba
pripojiť potrebné dokumenty ako prílohy. Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami treba poslať na adresu
fondu najneskôr 29. októbra (žiadosť musí byť doručená do fondu 31. októbra, doručenie poštovej
zásielky trvá dva dni). Adresa fondu: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 81103 Bratislava 1
ZDROJ: STUDENSTKEPOZICKY.SK, FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA
Najčastejšie chyby v žiadostiach o pôžičku pre študentov
Na základe analýzy predkladaných žiadostí o pôžičku najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky a chyby
v predložených žiadostiach o pôžičku sú:
- nevyplnenie zákonných požiadaviek na žiadosti o pôžičku (rodné priezvisko žiadateľa, dátum
narodenia, miesto narodenia a pod.),
- nevyplnenie povinných polí žiadosti o pôžičku (požadovaná doba splatnosti, výška žiadanej pôžičky,
resp. nesprávne uvedená výška žiadanej pôžičky, ročník a forma štúdia, zápis do ročníka, skončenie
štúdia a pod.),
- nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (predloženie iba prvej strany),
- nepredloženie príloh v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadosti o pôžičku (najmä
nepredkladanie kópií rodných listov súrodencov, ak žiadateľ pochádza zo štyroch a viac detí),
- upravovanie a dopĺňanie formulára žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa, resp. študijného oddelenia,
- skorší dátum potvrdenia žiadosti na študijnom oddelení ako dátum reálneho zápisu,
- uvedené nedostatky, ako aj niektoré telefonické a e–mailové otázky jednoznačne poukazujú na
skutočnosť, že záujemcovia o pôžičku si pred predložením žiadosti vôbec neprečítajú základné
podmienky poskytovania pôžičiek.
ZDROJ: FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA
Čo treba vedieť o študentských úveroch
Prečo sa oplatí študentský úver
- znižuje obavy z finančnej náročnosti počas štúdia
- ponúka zvýhodnené podmienky v prípade aktívnych študentov (napr. zľava z poplatku za poskytnutie či
zľava z úrokovej sadzby)
- ponúka zvýhodnenú úrokovú sadzbu pre každého počas celého obdobia splatnosti úveru
- umožňuje jednoduché a rýchle vybavenie pôžičky s minimom dokladov a bez dokladovania príjmu
študenta
- nie je účelovo viazaný a umožňuje prefinancovať akékoľvek potreby počas štúdia (napr. školné,
ubytovanie, notebook, jazykový pobyt)
- dostupný aj študentom zahraničných škôl
Koľko si študenti požičiavajú
- študenti si požičiavajú čoraz vyššie sumy – kým v roku 2010 bola priemerná výška úveru 2 300 eur, v
tomto roku je to až 3 600 eur
- priemerná doba splatnosti sa výraznejšie nemení a zostáva na úrovni 4–4,5 roka

- priemerná mesačná splátka sa pohybuje na úrovni cca 80 eur
- najviac pôžičiek sa poskytuje v mesiacoch september, október a november
- ženy tvorili 55 % klientov, ktorí čerpali pôžičku pre študentov ZDROJ: VÚB
Foto:
Jednou z možností financovania štúdia je aj úver určený priamo pre študentov. Takýto produkt ponúkajú
viaceré banky. ILUSTRAČNÉ FOTO: SHUTTERSTOCK
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23. Tržby firiem stagnujú. Môže za to i politika
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 04/09/2014; 169/2014; s.: 4; TÉMA HN; Tatiana Jurašková]
ROZHOVOR
REBRÍČEK CE TOP 500 l Volkswagen od vedúcich pozícií delí veľká čiastka, tvrdí pre HN šéf Deloitte
Slovensko Vladimír Masár.
Podstatnú časť slovenského hospodárstva tvoria malé a stredné podniky. Preto neočakávam, že
zastúpenie Slovenska v rebríčku sa v budúcnosti výrazne zmení, tvrdí Vladimír Masár.
Tatiana Jurašková ©hn tatiana.juraskova@ecopress.sk
Čo považujete za kľúčové zistenie tohtoročného rebríčka o ekonomikách v strednej Európe?
Predovšetkým to, že tržby najväčších firiem v strednej Európe stále stagnujú. Dôvodom je zhoršujúca sa
ekonomická situácia v regióne a čoraz neistejšia geopolitická situácia. V posledných troch rokoch stále
viac firiem hlási pokles tržieb. A nič dobré neveštia ani čísla za prvý štvrťrok 2014.
To naozaj nie sú dobré predpovede. S čím museli firmy bojovať, keď namiesto rastu stagnovali?
Dôležitá pre ne bola skutočnosť, že najvýznamnejšie trhy eurozóny, ktoré sú kľúčové pre rast v strednej
Európe, nerástli dostatočne na to, aby potiahli aj ekonomiky v regióne. A to napriek tomu, že v úvode
roka sme zaznamenali známky hospodárskeho oživenia. Iba dve z piatich najväčších ekonomík,
maďarská a rumunská, dokázali rásť rýchlejšie ako v roku 2012.
Ako to bolo v ďalších ekonomikách?
Situácia v ďalších troch krajinách, v Poľsku, Česku a na Ukrajine, sa výrazne nezmenila v porovnaní s
rokom 2012. Za zhoršením situácie sú však aj efekty súvisiace so snahou o stabilizáciu verejných
financií na úkor zhoršenia podnikateľského prostredia.
Kým niektoré sektory padali či stagnovali, najviac rástla výroba, a to takmer o tri percentá. Čo za tým
stojí?
Predovšetkým automobilový priemysel. A to nielen na Slovensku, ale v celom regióne. Niekoľko
globálnych spoločností z tohto odvetvia odštartovalo v uplynulom roku svoje ďalšie investície v strednej
Európe vrátane Rumunska, Slovenska, Poľska aj Maďarska.
To sa pravdepodobne podpísalo aj na výsledku bratislavského automobilového závodu Volkswagen,
ktorý sa spomedzi našich firiem umiestnil najvyššie – tak ako vlani na 14. priečke. Má šancu dostať sa
do top desiatky?
Volkswagen od pozície v top desiatke delí viac ako 600 miliónov eur tržieb, čo je celkom výrazná suma.
Dosiahnuť takýto rast tržieb by sa dalo len cez výrazné investície do nových výrobných kapacít.
Slovensko má celkovo spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky v rebríčku najslabšie zastúpenie.
Reprezentuje ho 28 firiem. Čím si to vysvetľujete? Môže sa to v budúcnosti zmeniť?
Hlavný dôvod je, samozrejme, veľkosť ekonomiky. Slovensko má tak ako okolité krajiny podobnú
štruktúru firiem, keď podstatnú časť hospodárstva tvoria malé a stredné podniky. Preto ani v budúcnosti
neočakávam, že sa zastúpenie Slovenska v rebríčku výrazne zmení.
Nasvedčujú tomu aj vaše slová, že čísla za prvý štvrťrok nič dobré neveštia. Môžu budúcoročný rebríček
ovplyvniť aj kríza na Ukrajine a uvalené protiruské sankcie?

Určite áno. Už teraz nám výsledky spoločností za prvý štvrťrok tohto roka naznačujú, že situácia sa vo
všetkých odvetviach zhoršuje. Príjmy podnikov poklesli v priemere o viac ako tri percentá, kým v prvom
štvrťroku 2013 to bolo len o pol percenta. Môžeme tak hovoriť o negatívnom trende v regióne, pričom
kríza na Ukrajine a uvalenie sankcií určite ovplyvnia výsledky budúcoročného rebríčka.
Kto je Vladimír Masár
Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V rokoch 1993 až 1999 pôsobil na pozícii guvernéra
Národnej banky Slovenska. Už 14 rokov je šéfom slovenskej pobočky spoločnosti Deloitte.
Iba dve z piatich najväčších ekonomík, maďarská a rumunská, dokázali rásť rýchlejšie ako v roku 2012.
A to napriek tomu, že v úvode roka sme zaznamenali známky oživenia.
Foto:
Výsledky budúcoročného rebríčka určite ovplyvní kríza na Ukrajine a uvalené sankcie, tvrdí Vladimír
Masár. SNÍMKA: DELOITTE

Späť na obsah

24. Ženy menej riskujú, muži sú impulzívnejší
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 04/09/2014; 35/2014; s.: 40,41,42,43; Manažér roka; Redakcia]
Nie som kontrolór, ľudia vedia, kedy je problém, hovorí šéfka slovenského SAS Hana Kvartová
Pred desiatimi-pätnástimi rokmi to tak dosť vyzeralo, ale v súčasnosti už svet IT nepatrí len mužom.
Šéfka SAS Hana Kvartová doň vstúpila, hoci počítače ju nijako zvlášť nefascinovali. Slovenskú pobočku
americkej softvérovo-konzultačnej firmy prevzala pred pol dekádou v neľahkom období. S pokorou, ale
aj odhodlaním, lebo SAS považuje za svoju srdcovku. Vyplatilo sa. Dnes vedie prosperujúci tím
špecialistov v oblasti, na ktorej stojí marketing budúcnosti (v niektorých firmách už aj súčasnosti).
Toto sa vás ešte určite nikto nepýtal: Ako sa cítite na pozícii manažérky itečkovej firmy, v brandži, ktorá
sa nie úplne náhodou označuje ako svet mužov?
Veľmi dobre. Aj keď spočiatku som z toho mala veľký stres. Nie však preto, že som žena v mužskom
svete. Skôr som typicky žensky zvažovala, či na to mám. Či ma moji zákazníci ako šéfku firmy budú
akceptovať, lebo predtým som s nimi komunikovala v inej role, ako konzultantka. A tiež či ma budú
rešpektovať pre vek, mala som vtedy 31 rokov. Ale ako žena - to je skôr výhoda. Vravievam si, že keď
idem s kolegami prezentovať, tak našu prezentáciu si určite zapamätajú, lebo zvyčajne chodia
prezentovať len chlapi.
Byť manažérkou itečkovej firmy bol odmalička váš cieľ?
Nie. Odmalička som myslela, že budem učiteľka, lebo obaja moji rodičia boli učitelia. Nečakala som, že
budem robiť v itečku. Počítač je pre mňa veľmi komplikovaný nástroj. Ale počas štúdia na Ekonomickej
univerzite v Bratislave som si náhodou našla brigádu v IT firme Dimano. Boli tam skvelí majitelia,
profesiou strojári, a mali pocit, že keď študujem marketing, tak mám know-how, ktoré oni nemajú.
V Dimane ste sa stali marketingovou manažérkou, čo vyzerá ako fajn džob. Prečo ste odišli do SAS
pracovať ako konzultantka?
SAS mi ponúkol možnosť vrátiť sa k B2C marketingu. To ma inšpirovalo. Mojou úlohou bolo edukovať
zákazníkov - banky, telekomy -, že náš softvér nie je o štatistike, ale o jej využití v biznise. Že napríklad
vieme odhadnúť, ktorú pobočku banky asi vykradnú, ktorá poistná zmluva je pravdepodobne podvodná.
Mala som zmeniť vnímanie zákazníkov, aby sa nehovorilo o spracovaní veľkého objemu údajov, ale
napríklad o zefektívnení marketingovej kampane. Aby sme sa u zákazníka nebavili s IT oddelením, ale s
marketingom.
Mohli ste sa pritom oprieť o know-how materskej firmy?
Ani nie. V regióne strednej a východnej Európy som v SAS bola prvou biznis konzultantkou pre túto
oblasť. Tak som napríklad vyvinula školenie na využitie biznis analytiky v praxi bez jediného štatistického
vzorca. Lebo softvér všetko vypočíta, stačí kliknúť na ikonku. Nepotrebujete štatistický background.
Oveľa dôležitejšie je, že viete, ako biznis funguje. Tento kurz som potom školila po celej Európe.

SAS dovtedy takéto školenie nemal? Veď funguje od polovice sedemdesiatych rokov. Ako to, že ho
zrazu potreboval?
Lebo itečkový trh prešiel vývojom. Kedysi IT nakupovali itečkári, ktorí potrebovali vedieť, aké sú v
softvéri štatistické funkcie, akú má výpočtovú kapacitu. Ale potom sa začalo riešiť, ako sa to aplikuje v
biznise. Slovenský trh bol špecifický, v marketingu sme spočiatku zaostávali. Na druhej strane, preskočili
sme etapu, ktorú si na Západe zažili.
Po štyroch rokoch od nástupu do SAS ste sa stali slovenskou country manažérkou. Už vás nebavilo
vzdelávať zákazníkov?
Nechcela som robiť obchod, lebo som sa bála prevziať zodpovednosť. Mala som pred obchodníkmi
veľký rešpekt. Lenže v IT odvetví sú obchodníci nedostatkový a pomerne drahý tovar, a tak sa ma
bývalá šéfka snažila posunúť do roly obchodníka. Čo sa jej v konečnom dôsledku podarilo, hoci som sa
vždy považovala za konzultantku. Potom niekoľkokrát za sebou absolútne zlyhalo najímanie country
manažéra z externého prostredia. Vždy po pol roku odišiel.
Prečo?
SAS je niečo medzi konzultačnou a IT firmou, čo je kombinácia, do ktorej ľudia z čisto itečkových alebo
čisto konzultačných firiem nevedia vždy zapadnúť. Výmena manažmentu sa podpísala pod situáciu vo
firme. Poslednou kvapkou bolo, keď country manažér, ktorý mal už štyri mesiace podpísanú zmluvu, deň
pred nástupom oznámil, že nenastúpi. To sa už riešilo, ako to povedať ľuďom, aby polovica z nich
neodišla. A moja vtedajšia šéfka, ktorá bola na odchode na regionálnu pozíciu, sa ma vtedy spýtala:
Hana, fakt ti sem mám dať nejakého chlapa, za ktorého to zasa celé odrobíš?
Už vieme, čo ste jej odpovedali, ale ako ste to vtedy prežívali?
Vypýtala som si 24 hodín na rozmyslenie. Prišla som na to, že keby sa to malo ešte raz zopakovať, keby
zasa prišiel niekto, komu by som venovala veľa energie, a znova by to nevyšlo, tak by som asi z firmy
odišla. Lenže SAS je moja srdcovka. A pomohlo mi, že ostatní manažéri sľúbili, že ma podporia.
V sfére topmanažmentu sa pohybujete štyri roky. Aké sú rozdiely medzi mužmi a ženami vo vrcholových
pozíciách pri riadení firiem?
Myslím si, že ženy menej riskujú. Viackrát si každý krok premyslíme, aký vplyv bude mať to-ktoré
rozhodnutie na firmu. Muži to robia viac impulzívne. Podľa mňa je preto dobré, ak sú manažmenty
zmiešané. Bez mužov by sa firmy možno nie vždy pustili do rizika, a ženy zasa príliš riskantné veci
zabrzdia.
Ako vstupuje ženský faktor do nepríjemnejších stránok manažovania tímov? Máte napríklad problém
vyhadzovať ľudí, keď sa neosvedčia?
Nie. Pokiaľ ide o spätnú väzbu, som veľmi otvorená. No nie som kontrolór. Podriadených nekontrolujem,
či robia alebo nerobia. Na druhej strane, ak niekto potrebuje, aby ho systematicky kontrolovali, tak v SAS
nemá čo robiť. Sme príliš malá firma na to, aby sme niekoho kontrolovali. Súvisí to aj s voľnejším štýlom
organizácie našej firmy. Vždy sa s kolegami vieme dohodnúť na termíne na nápravu problému. Prípadne
si to vysvetlíme tak, že výpoveď dajú oni.
Voľnejší štýl je niečo, čím je SAS, aspoň v itečkovej brandži, pomerne známy. Čo to znamená v praxi?
Nebazírujeme napríklad na fixnom pracovnom čase. Dôležité je, aby si ľudia spravili svoju prácu, nikto
ich nebude naháňať s knihou dochádzky. SAS nie je štruktúrovaná firma. Máme veľmi málo smerníc.
Keď nám napríklad rapídne vzrastú náklady, tak Jim Goodnight [zakladateľ a globálny šéf SAS] spraví
webcast a povie, že treba začať šetriť, lebo inak bude zle. A všetci začnú šetriť, nevydáva sa k tomu
smernica.
Vo firme nemáte open space. Neveríte, že virvar v takomto type kancelárie podporuje tímové myslenie?
Je to súčasť globálnej podnikovej kultúry, máme kancelárie, v ktorých sedia štyria ľudia spoločného
zamerania, napríklad z obchodu alebo marketingu, lebo tí sa potrebujú rozprávať. Open space
nepovažujeme za ideálne riešenie. Myslím si, že ľudia by v takom prípade stále chodili do zasadačiek
alebo von do reštaurácií, kde by telefonovali s klientmi, aby ich nikto nerušil.
O šéfoch slovenských pobočiek zahraničných firiem sa často hovorí, že sú kvartáloví manažéri. Platí to
aj o SAS?

My sme roční. SAS nemá kvartály. Našťastie, hoci to má aj nevýhody. Výhoda je, že nemusíme na konci
marca zľavniť produkty o 50 percent, aby sme splnili plán, aj keby to nedávalo biznis význam. Ročný
cyklus je určite lepší z hľadiska dlhodobej stratégie a vzťahov so zákazníkmi. Na druhej strane, veľa
výnosov sa nám kumuluje na konci roka. Keď obchodníci nie sú pod tlakom, že musia plniť kvartály, tak
sa veci, u nás aj u zákazníka, jednoduchšie posúvajú. Na druhej strane, nevravím, že naši obchodníci sa
nesnažia robiť kontinuálne.
Už ako country manažérka ste si ,,odskočili" za materskými povinnosťami. Ako sa dá udržať na pozícii
CEO počas materskej dovolenky?
Veľmi ťažko. Myslím, že materská je jedným z dôvodov, prečo ženy nie sú vo vysokých pozíciách.
Môžeme im robiť podmienky, aby sa vrátili, ale stále majú výpadok. Vedela som, že musím dopredu
povedať, ako dlho budem na materskej. Ak by som povedala tri roky, rovno by som mohla povedať, aby
si za mňa našli niekoho iného. Na druhej strane, ak sa rozhodnem, že rok a menej, ani firme sa neoplatí
hľadať náhradu. Nakoniec som bola doma sedem mesiacov.
Funguje firma dobre aj sama, ak je šéf tak dlho preč?
Myslím si, že jeden rok je zvládnuteľný, prípadne sa dá použiť krízový riaditeľ z inej krajiny. Mňa veľmi
podržali kolegovia, povedali, že za žiadnu cenu tu nikoho iného nechcú, že to zvládnu, že si poradia. Ale
napriek tomu, že sa všetci snažili, na firme to bolo vidieť. Keď vo firme nie je niekto, kto povie, ktorým
smerom, tak sa ľudia snažia rôznymi smermi.
Narodením dieťaťa sa rodičovské povinnosti nekončia, skôr začínajú. Ako sa dajú zvládať popri vysokej
pozícii v biznise?
Tak, že máte skvelého manžela, ktorý ostane na rodičovskej dovolenke. Navyše, teraz už síce robím na
plný úväzok, ale tak, že ráno idem so synom plávať, potom od dvanástej do šiestej pracujem, potom som
opäť s malým a nakoniec ešte od ôsmej do desiatej dorábam pracovné veci. Vyžaduje si to veľa
disciplíny.
Alebo schopnosti delegovať.
Áno. Pred materskou bolo veľa vecí závislých odo mňa. Za sedem mesiacov, čo som tu nebola, niektoré
moje kontakty prebrali obchodníci, takže sa to fajn rozdelilo. Môžem tiež potvrdiť, že ženy po materskej
sú efektívnejšie. Viem urobiť ten istý výkon za menej hodín a s menším stresom.
SAS Slovakia predáva a zavádza produkty materskej korporácie. Existuje šanca, že firma časť
vývojových kapacít presunie na Slovensko?
To si nemyslím. Jim Goodnight je najbohatší človek Severnej Karolíny a veľký lokálpatriot, určite odtiaľ
prácu nevezme. Slováci však môžu - a aj to robíme - hľadať nové oblasti použitia produktov SAS.
Napríklad sme zefektívnili koncept optimalizácie úverových rámcov. Produkt je štandardný, vyvinuli ho v
Amerike, ale aplikáciu na biznis problém v Európe sme dotiahli na Slovensku. Tento koncept sa teraz
využíva v mnohých ďalších krajinách.
Pomáhate analyzovať dáta bankám, telekomom. Verejná správa o to nemá záujem?
Na Slovensku máme len niekoľko zákazníkov vo verejnej správe. Napríklad špecifická aplikácia na
Pôdohospodárskej platobnej agentúre pomáha odhaľovať potenciálnych podvodníkov v žiadostiach o
eurofondy. V dvoch tretinách krajín EÚ však robíme napríklad na odhaľovaní daňových únikov a čiernej
práce. Chceli by sme to robiť aj na Slovensku, ale zatiaľ sme sa tomu veľmi nevenovali.
Môže itečková firma na Slovensku prosperovať aj bez štátnych zákaziek?
Myslím si, že áno, sme toho predsa príkladom. Verejné zákazky sú určite zaujímavé, ale musí byť
záujem aj vo verejnej správe. Ak príde vhodná príležitosť, určite sa o ňu budeme uchádzať.
Nie sú už itečkové biznisy v štátnej správe rozchytané?
Nie, veľa sa tam toho zatiaľ v oblasti biznis analytiky neriešilo. Potenciál určite existuje, napríklad
odhaľovanie podvodov v sociálnom poistení. My sa špecializujeme na pridanú hodnotu dát, nie na
budovanie infraštruktúry alebo produkčných systémov, o ktorých štátne IT doteraz bolo.
Ľudia z IT brandže v poslednom čase čoraz viac hovoria, že je problém s dostupnosťou kvalitných ľudí.
V SAS nemáme problém s prijímaním nových zamestnancov. Pravda, prijmeme za rok troch-štyroch

nových ľudí, čo nie je až tak veľa. My sa skôr snažíme budovať partnerskú sieť - na dodávku a podporu
riešení na báze SAS. Nepotrebujeme ani veľmi najímať z trhu. V posledných troch rokoch sme
vybudovali študentský program. Každý rok vezmeme dvoch študentov na internú stáž, počas ktorej robia
s našimi ľuďmi na projektoch. A vychádzajú z nej na takej úrovni, že aj keď ich nezamestnáme v SAS,
vieme ich umiestňovať u klienta.
Vychovávate nových ľudí aj priamo pre klientov?
Stáva sa nám, že projekty stoja, lebo klient nemá ľudí so skúsenosťami. Odbory ako dátový vedec alebo
dátový analytik nie je niečo, čo by ste na Slovensku mohli bežne študovať. A tak napríklad do banky
prišli ľudia, ktorí síce vyštudovali marketing, ale mysleli si, že budú robiť reklamu do televízie. Lenže
marketing v banke alebo v telekome je dnes o tom, že vás posadia pred databázu a analyzujete, komu,
kde a aký produkt ponúknuť.
Aký je rozdiel medzi mladými ľuďmi dnes a pred desiatimi-pätnástimi rokmi, keď ste do prace
nastupovali vy?
Sú asertívnejší. Keď som začínala ja, boli sme vďační za každú robotu. Keď šéf povedal, že niečo mám
urobiť, ani mi nenapadlo, že to neurobím, naštudovala som si to po nociach. Dnes mladí ľudia častejšie
očakávajú, že napríklad certifikáciu na SAS si urobia v pracovnom čase, alebo hovoria, že niečo nevedia
urobiť. Výraznejšie tiež oddeľujú pracovný život od súkromného. Myslím, že je to aj vývojom životného
štýlu. My sme sa v lete išli zabiť za brigádou, dnes je pomaly problém nájsť študenta na brigádu, lebo
mladí cestujú do zahraničia, rodičia im to vedia zaplatiť.
Predstavte si, že ste práve skončili školu. Zamestnali by ste sa v zabehnutej firme alebo v start-upe?
Išla by som do start-upu. Neviem si seba predstaviť v inštitúcii. Potrebujem za sebou vidieť výsledok a
robiť, čo chcem. A nie mať okolo administratívne bariéry, ktorým sa v inštitúcii nevyhnete. Ak chce
napríklad korporácia schvaľovať veci na ústredí v Ríme alebo v Londýne, tak si nepomôžete.
Myslíte si, že by o vás mohol mať nejaký start-up záujem, alebo ste už za vekovým limitom?
Nemyslím si, že start-up súvisí s vekom. Skôr je to o tom, či a koľko ste ochotní robiť. To, prečo ma ľudia
berú, je, že vedia, že keď bude treba, tak s nimi potiahnem, že nebudem na golfovom ihrisku. Alebo že
keď tu nie som, som u klienta, že keď niečo potrebujú, aj v noci im to vyriešim. A aj o tom je start-up.
Marketing je dnes o tom, že vás posadia pred databázu a analyzujete, komu, kde a aký produkt
ponúknuť
Ak niekto potrebuje, aby ho systematicky kontrolovali, tak v SAS nemá čo robiť
Hana Kvartová (35)
Narodila sa v Prešove. V rokoch 1997 - 2002 absolvovala Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Ešte počas štúdií začala pracovať v IT spoločnosti Dimano, najprv ako recepčná, potom ako
obchodná asistentka a napokon šesť rokov ako marketingová manažérka. V roku 2006 nastúpila do SAS
Slovakia ako konzultantka pre biznis analytiku. Šéfkou spoločnosti, country manažérkou, sa stala v roku
2010. H. Kvartová je vydatá a má jedno dieťa.
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25. Vo Walese sa začal samit NATO
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 21:00; 04/09/2014; Správy a komentáre; zo zahraničia; Filip
Minich, Marta Jančkárová]
Marta Jančkárová, moderátorka: "Najdôležitejší samit od konca studenej vojny - aj takýto prívlastok
dostalo stretnutie Severoatlantickej aliancie vo Walese. Kľúčové témy sú Irak a Ukrajina. NATO ich
považuje za nové ohniská konfliktov a za bezpečnostnú hrozbu. Lídri štátov Aliancie budú dva dni
diskutovať o možných riešeniach, ako konflikty upokojiť a zabezpečiť štátom NATO ochranu."
Filip Minich, redaktor: "Účastníci samitu zhodne vyhlasujú, že ide o jedno z najdôležitejších stretnutí
Aliancie, predovšetkým pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu vo svete. NATO musí čeliť dvom novým
ohniská konfliktov."
Anders Fogh Rasmussen, generálny tajomník NATO: "Je to kritický samit v kritických časoch. Čelíme
dramaticky zmenenej bezpečnostnej situácii. Na východe Rusko útočí na Ukrajinu, na juhovýchode

vidíme posilňovanie teroristickej organizácie, takzvaný Islamský štát. Vidíme násilie, nestabilitu,
nebezpečenstvo."
Filip Minich: "Na začiatku samitu lídri západných štátov kritizovali Rusko, že destabilizuje situáciu na
Ukrajine. Podľa Aliancie ja na východe Ukrajiny tisíc ruských vojakov. Rusko tieto obvinenia odmieta. Na
samite je aj ukrajinský prezident Petro Porošenko. Chce predstaviť sériu krokov, ktoré majú viesť k
zastaveniu krviprelievania na východe Ukrajiny. Aliancia bude riešiť, ako viac podporiť Ukrajinu. NATO
by tam však nemalo dodávať zbrane. Aliancii vraj ide o deeskaláciu konfliktu, nie o jeho vyhrotenie."
Anders Fogh Rasmussen: "Na margo takzvaného Putinovho mierového plánu chce zdôrazniť, že vítame
všetky snahy o nájdenie mierového riešenia krízy na Ukrajine. Musím však dodať, že vidíme, čo sa deje.
Sme svedkami destabilizácie na východnej Ukrajine, na ktorej sa zúčastňuje Rusko."
Filip Minich: "NATO tiež plánuje zvýšiť ochranu štátov na východe Aliancie. Vzniknúť by mali nové
základne, a tiež pohotovostná jednotka - trinásťtisíc dobre vyzbrojených vojakov, ktorí budú v prípade
potreby pripravení okamžite zasiahnuť. V súvislosti s moslimskými radikálmi z Islamského štátu
americký prezident Barack Obama vyhlásil, že očakáva podporu spojencov pri amerických leteckých
útokoch proti militantom. Britský premiér David Cameron povedal, že pri prípadných zásahoch sa
musíme poučiť z minulosti. NATO by malo podľa Camerona skôr podporovať irackú armádu na zemi."
David Cameron, britský premiér: "Mali by sme robiť všetko, aby sme pomohli tým na zemi, ktorí chcú
budovať Irak pre všetkých Iračanov - sunnitov, šiítov a Kurdov. Dodali sme už humanitárnu pomoc, aj
zbrane. Nevylučujeme veci, ale do budúcna musíme ísť odhodlanou a rozumnou cestou."
Filip Minich: "Samit v komplexe Celtic Manor vo Walese bude pokračovať do zajtrajšieho večera. Je to
zároveň posledný samit pred tým, ako Aliancia stiahne svojich vojakov z Afganistanu."
Marta Jančkárová: "S autorom reportáže teraz naživo. Filip, aké sú aktuálne výstupy zo samitu?"
Filip Minich, redaktor RTVS (telefonát): "Príjemný večer. Pred necelou hodinou sa skončilo rokovanie
komisie NATO – Ukrajina. Závery sú nasledovné. Ukrajinský prezident Petro Porošenko povedal, že od
zajtra plánuje vyhlásiť prímerie. Je pravdepodobné, že naň pristúpia aj separatisti. NATO ako celok
nebude dodávať Ukrajine zbrane, môžu ich však dodávať jednotlivé štáty na základe bilaterálnych
dohôd. Ukrajinský prezident ďalej vyhlásil, že občania Ukrajiny rozhodnú, kedy krajina vstúpi do NATO.
Severoatlantická aliancia poskytne Ukrajine pätnásť miliónov eur ako pomoc. Vyhlásil to na tlačovej
konferencii generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen. Dodal, že ak Rusko bude ďalej
pokračovať v eskalácii napätia na Ukrajine, Západ je pripravený prijať širšie a silnejšie sankcie. Dianie
na samite budeme sledovať aj zajtra."
Marta Jančkárová: "Filip, ďakujem pekne. Pokojný večer ešte. Dovidenia, dopočutia. No a analýzu teraz
ponúknu Jaroslav Naď zo Stredoeurópskej strategickej rady. Dobrý večer prajem."
Jaroslav Naď, analytik, Stredoeurópska strategická rada (hosť v štúdiu): "Dobrý večer."
Marta Jančkárová: "A František Škvrnda z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vitajte."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave (hosť v štúdiu): "Dobrý večer."
Marta Jančkárová: "Treba povedať, že hneď na úvod dnes generálny tajomník NATO Rasmussen obvinil
priamo Rusko z útoku na Ukrajinu. Moskva síce odmieta o prítomnosti ruských vojakov akúkoľvek
zmienku, teda na Ukrajine, ale existujú, ako vieme, aj svedectvá ruských matiek. Akú rolu teda Rusko
hrá na Ukrajine?"
Jaroslav Naď: "Nie pozitívnu, v prvom rade treba povedať. A v druhom rade treba samozrejme potvrdiť
to, že na ukrajinskom území operuje viac ako tisíc, minimálne viac ako tisíc vojakov regulérnych
ozbrojených síl Ruskej federácie a niekoľko sto kusov techniky rôzneho druhu. A k tomu treba povedať
aj B, že okrem niekoľko stoviek, viac ako tisíc regulérnych vojakov tam je niekoľko tisíc vojakov, ktorí
tam sú v rámci toho, čo nazýva Vladimir Putin dovolenka, čiže dobrovoľne, a potom takých nejakých
dobrovoľníkov, ktorí prišli bojovať pre vec, podľa toho, ako to on nazýva."
Marta Jančkárová: "Pán Škvrnda, váš pohľad?"
František Škvrnda: "Môj pohľad je trochu odlišný. Ja nesúhlasím s tým, že by bolo adekvátne dokázané,
že je tam takýto presný počet vojakov ruskej regulárnej armády. Tieto veci sú v takej povahe, že videlo
sa, počulo sa, niekto povedal..."
Marta Jančkárová: "Ale tak sú aj fotografie, aj odhady oficiálne."

František Škvrnda: "No viete, s tými vojakmi v súčasných vojnách to je trochu zložitejšie. Sú schopní
zabezpečiť Američania to, aby ich občania, alebo iné západné štáty, aby ich občania nebojovali v
teroristických organizáciách? To sa dneska nedá. Ale žiadne také čosi, že by to bola akcia, ktorú podnikli
ruské ozbrojené sily, ruský štát, nie je možné relevantne dokázať. Takže to je dneska veľmi vážny
problém. Alebo druhá vec. Napríklad v Iraku je najmenej niekoľko tisíc, teda niekoľko tisíc amerických
kontraktorov, vojakov na dohodu, keby sme to povedali po slovensky..."
Marta Jančkárová: "Dobre, ale hovorme teraz o Ukrajine."
František Škvrnda: "...a Američania nehovoria o tom, že sú vo vojne s Irakom."
Marta Jančkárová: "Ale ani nehovoria, že tam nie sú. Čiže hovorme teraz o Ukrajine. Pán Naď..."
František Škvrnda: "No tak na Ukrajine. Ale to tam nie je dostatočne dokázané. Teda to je môj záver."
Marta Jančkárová: "Pán Naď, môžete na to aj reagovať, ale ešte vás poprosím aj o váš pohľad, o čo ide
vlastne v tomto konflikte. Napríklad premiér Robert Fico dnes povedal, že na Ukrajine ide o geopolitický
konflikt medzi Ruskom a USA o vplyv na Ukrajine."
Jaroslav Naď: "Jednou vetou iba sa vrátim k tomu, nebudem sa zdržiavať. Samozrejme, že sú na to
jasné dôkazy fotografií vojenských oficiálnych už aj označených vozidiel a techniky a sú na to novinári
nezávislí z rôznych kútov sveta, ktorí jednoducho potvrdili to, že tam sú vojaci regulérnej ruskej armády.
Čo sa týka vašej druhej otázky. Tak ja nesúhlasím s tým, že ide o súboj USA – Ruská federácia. Ja si
skôr myslím, že ide o to, aby Ruská federácia si udržala moc nad ďalším smerovaním Ukrajiny, a to
nielen voči Severoatlantickej aliancii, to ich v tomto momente zaujíma dokonca menej, oni jednoducho
nechcú mať Európsku úniu na svojej hranici, to znamená nechcú na území Ukrajiny, nechcú, aby
Ukrajina vstúpila do Európskej únie. A to je základný prvok, základný problém, ktorý Ruská federácia
má. A od toho sa vlastne odvíjajú všetky jej ďalšie kroky, ktoré realizovala."
Marta Jančkárová: "Pán Škvrnda, ak vy máte bližšie k pohľadu na to, že predsa len ide o geopolitický
súboj, tak na základe čoho si to myslíte?"
František Škvrnda: "No ja si tiež nemyslím, že by to bol geopolitický súboj. Lebo keď sa opýtame nejako
tak racionálne, čo majú Američania čo robiť na východe Európy? Predsa je tu Európska únia, tá má o
tom rozhodovať. Koľko tam bolo návštev amerických vysokých predstaviteľov? Koľko bolo vyjadrení z
americkej strany?"
Marta Jančkárová: "A na čo to poukazuje, podľa vás?"
František Škvrnda: "No podľa mňa to poukazuje na to, že to dianie na Ukrajine je v rámci takzvanej
teórie organizovaného chaosu, ktorú Američania už roky uplatňujú, alebo teda Washington v záujme
toho, aby sa ďalej neoslabovalo ich upadajúce postavenie vo svete. To nemá geopolitický charakter, to
je čosi, že Amerika sa nevie, Washington sa nevie zbaviť pozície svetového žandára. Možno v prvej
polovici deväťdesiatych rokov to platilo. A dneska postoj USA vedie len k tomu, že neriešia sa problémy
Ukrajiny, ale snažia sa presadiť tam určité americké záujmy, ktoré aj vo vzťahu k Rusku chcú len určitým
spôsobom uškodiť."
Marta Jančkárová: "Ale ktoré záujmy? Len to, aby teda USA plnili tú úlohu svetového policajta? Alebo
ešte nejaký iný?"
František Škvrnda: "No ja si neviem predstaviť nejaký inakší americký záujem, ktorý by tam bol.
Európska únia, keby vystúpila s niektorými vecami, áno, to je pochopiteľné. Ale prečo to je na samite
NATO a hlavný problém, ktorý rieši americký prezident, je otázne."
Marta Jančkárová: "Pán Naď, aké záujmy tam vidíte vy? A prečo je to teda na samite NATO z vášho
pohľadu?"
Jaroslav Naď: "Ja si myslím, že občania Ukrajiny jednoducho cítia, že tá sociálno-ekonomická situácia,
ktorá je v tej krajine, je neudržateľná. Mladí ľudia chcú byť súčasťou Západu, mladí ľudia chodia
študovať na západ, mladí ľudia chcú byť súčasťou Európskej únie. A o tom bol celý Majdan. Jednoducho
oni chcú byť súčasťou Európskej únie. Toto nie je otázka len..."
Marta Jančkárová: "Prepáčte, ale reprezentuje Majdan zase názory celej Ukrajiny? Lebo všetci vieme,
že Ukrajina je názorovo rozdelená."
Jaroslav Naď: "Áno, je názorovo rozdelená. Ale tak jednoducho situácia je taká, že čokoľvek by

Američania v akejkoľvek polohe svetového policajta, alebo ako sa tak ľubozvučne hovorí hovorí a ľúbivo,
čokoľvek by chceli realizovať bez toho, aby to ľudia Ukrajiny chceli, tak sa to jednoducho nepodarí. A
ľudia Ukrajiny sa vzbúrili kvôli tomu, že bývalá garnitúra na Ukrajine nepodpísala asociačnú dohodu s
Európskou úniou. S Európskou úniou. Nie s USA, nie s NATO, ale s Európskou úniou. To je základný
problém, ktorý Ruská federácia má. A jednoducho keď vy hovoríte o tom, že – jednou vetou – že
Američania pôsobili od deväťdesiatych rokov ako svetový policajt. Však sa pozrite, čo robí Ruská
federácia. Presne to, čo urobili dneska na Ukrajine, urobili pred pár rokmi v Gruzínsku, predtým to urobili
v Podnestersku. Jednoducho urobia, robia ten chaos, ktorý teraz spomínate, pán Škvrnda, práve len
kvôli tomu, aby znemožnili tým kútom sveta stať sa súčasťou Západu, západnej kultúry a Európy."
Marta Jančkárová: "Pán Naď, ale už len veľmi krátko, vás poprosím. A nie je trochu chybou, že Západ
vlastne tlačí na to, keď aj časť Ukrajiny naozaj chce ísť smerom do Európskej únie, keď je tam názorová
rozdelenosť, nie je to predčasné?"
Jaroslav Naď: "Ale ja si nemyslím, že Západ na to tlačil. My sme nechali, Západ nechal jednoducho
Ukrajinu, aby si dotiahla svoje veci sama ďalej, a Ruská federácia reagovala anexiou Krymu a tým, čo sa
deje na východnej Ukrajine."
Marta Jančkárová: "Pán Škvrnda, ukrajinský a ruský prezident včera podľa pôvodných správ najprv mali
rokovať o prímerí, neskôr vyšlo spresnenie, podľa hovorcu Kremľa fyzicky Rusko žiadnu paľbu nemôže
zastaviť, pretože s nikým nevedie vojnu. Výsledkom rozhovoru je dohoda o mechanizme zastavenia
paľby v Donbase. Aký je teda, podľa vás, stav medzi Ruskom a Ukrajinou? Je to niečo ako nevyhlásená
vojna? Alebo čo to je, podľa vás?"
František Škvrnda: "No, Západ, najmä NATO by veľmi rado videlo Rusko vo vojne s Ukrajinou. Žiaden
stav, ktorý sa z hľadiska medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov dal označiť medzi Ruskom a
Ukrajinou, nemá charakter vojny. A k tomu chaosu, o ktorom som spomínal. Pozrite sa, čo urobili
Američania v Líbyi. Z rozkvitajúcej krajiny tam je dneska hrôza. Čo sa stalo v Iraku? Tá organizácia
teroristická Islamský štát v Iraku a Levante mohla vzniknúť len po tom, ako tam došlo k americkej
agresii, ktorá priniesla mnoho tisíc mŕtvych. Takže z toho pohľadu treba vidieť skutočne pozíciu Ruska,
že ruskí občania tam môžu byť, môžu byť tam aj ľudia, ktorí boli v ruskej armáde alebo podobne, ale o
vojne medzi Ruskom a Ukrajinou v žiadnom prípade nie je možné hovoriť."
Marta Jančkárová: "Pán Naď, teraz už naozaj len na záver to najdôležitejšie. Čo očakávate od samitu
Severoatlantickej aliancie?"
Jaroslav Naď: "Jasný signál medzinárodnému spoločenstvu, že Aliancia je pevnejšia ako kedykoľvek
predtým. Naozaj ide o najdôležitejší samit od povedzme deväťdesiatych rokov, od pádu železnej opony.
Jednoducho konkrétne opatrenia na posilnenie východnej hranice, očakávam nové jednotky rýchleho
nasadenia, ktoré ochránia spojencov, jasný signál pre východných spojencov o tom, že ak by sa Ruská
federácia rozhodla pokračovať vo svojej agresívnej zahraničnej politike ďalej a bezpečnostnej politike
ďalej, tak by jednoducho nemohla prekročiť hranice Aliancie. To je ten signál, ktorý musí samit dať von."
Marta Jančkárová: "Pán Škvrnda, už dianie na Ukrajine veľmi znepokojilo pobaltské krajiny a Poľsko. Tie
žiadali posilnenie prítomnosti Aliancie. No ale Moskva by to považovala za porušenie dohody z roku
deväťdesiatsedem, keby sa vytvorili tie trvalé jednotky NATO. Prečo Rusko vníma toto... Alebo vníma
toto Rusko ako hrozbu? Môže to vnímať ako hrozbu?"
František Škvrnda: "Áno, bezpochyby to musí vnímať ako hrozbu."
Marta Jančkárová: "Prečo?"
František Škvrnda: "Jednak existuje nejaká džentlmenská dohoda prezidenta Busha staršieho a
Gorbačova. Džentlmenské dohody sa nemusia plniť. Tam bolo niečo o nerozširovaní NATO na východ.
A potom je tá dohoda medzi Ruskom a NATO, kde sa tiež určité veci o tom, že ako sa bude rozširovať
NATO, neuvádzali v tej podobe, ako sa dneska robia. A prisúvanie vojenských zložiek do blízkosti hraníc
ktoréhokoľvek štátu môže ten štát považovať za ohrozenie svojej bezpečnosti."
Marta Jančkárová: "Ja k tomu už len doplním, že generálny tajomník Rasmussen to okomentoval tým že
Rusko už z jeho pohľadu porušilo dohodu narušením suverenity iného štátu. Pán Naď, môže Rusko
vnímať prítomnosť, bližšiu prítomnosť jednotiek NATO ako hrozbu?"
Jaroslav Naď: "No to je reakcia na ruské konanie. To jednoducho je nezmysel, čokoľvek bude dneska
hovoriť ktokoľvek, aj náčelník generálneho štábu so zmenou vojenskej doktríny Ruskej federácie. To, čo
dneska NATO realizuje, je jasná reakcia na to, čo zrealizovala Ruská federácia na Ukrajine. A keďže
hovoríme o tých dohodách, tak si treba spomenúť samozrejme na budapeštiansku dohodu, ktorú Ruská
federácia výrazným spôsobom porušila."

František Škvrnda: "Pardon. To bolo len memorandum. A memorandum má v diplomacii celkom inakší
význam ako dohody."
Jaroslav Naď: "Väčšiu úroveň ako džentlmenská dohoda."
Marta Jančkárová: "Páni, vidím, že je tu potenciál na väčšiu debatu. Niekedy snáď najbližšie. Ďakujem
pekne, dovidenia."
Jaroslav Naď: "Ďakujem aj ja."
František Škvrnda: "Dovidenia."
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Nový generálny riaditeľ McDonald's ČR/SR
Tomasz Rogacz, bývalý Market Manager v spoločnosti McDonald's Srbsko a Bosna a Hercegovina, sa
stal od augusta novým generálnym riaditeľom McDonald's pre Českú republiku a Slovensko. Tomasz
Rogacz začal svoju kariéru v McDonald's v Poľsku v roku 2001 ako zamestnanec reštaurácie, postupne
sa vo firemnej hierarchii vypracoval na manažéra reštaurácie. Počas posledných troch rokov pôsobil v
Belehrade, kde úspešne riadil aktivity McDonald's v Srbsku a v Bosne a Hercegovine. Tomasz Rogacz
(32) je ženatý a má dcéru.
J&T Banka na Slovensku má novú hovorkyňu
Externú komunikáciu J&T Banky na Slovensku má od júla na starosti Jana Jarošová. Do banky nastúpila
na pozíciu PR manažérka senior a hovorkyňa. Jana Jarošová získala skúsenosti z oblasti PR v agentúre
Neuropea, kde štyri roky pôsobila ako senior consultant. Deväť rokov predtým pracovala v médiách ako
novinárka. V týždenníku Trend, v Hospodárskych novinách či v tlačovej agentúre SITA mala na starosti
ekonomiku a financie. Venovala sa predovšetkým témam z bankovníctva, poisťovníctva či z
makroekonomiky. Jana Jarošová vyštudovala hospodársku politiku na Ekonomickej univerzite v
Bratislave.
Peter Chalmovský je výkonným riaditeľom AMI Communications Slovakia
PR agentúra AMI Communications Slovakia má od 1. augusta 2014 nového výkonného riaditeľa. Stal sa
ním Peter Chalmovský. Doterajší riaditeľ agentúry Roman Krpelan bude poradcom prezidenta Andreja
Kisku. Peter Chalmovský vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Po jej absolvovaní pracoval
od roku 2000 ako redaktor spravodajstva v TV Luna. V roku 2001 prijal miesto hovorcu Ministerstva
hospodárstva SR, ktorú v roku 2003 vymenil za pozíciu PR manažéra v Tatra banke. Od roku 2005
pracoval ako riaditeľ marketingu v spoločnosti Across Wealth Management, kde zotrval takmer tri roky.
Od roku 2008 sa venuje marketingovému a PR poradenstvu pre klientov z rôznych odvetví
hospodárstva.
Nová hovorkyňa UniCredit Leasing
V súlade s novým modelom lízingových obchodných aktivít skupiny UniCredit dokončila UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia na jar tohto roka akvizíciu spoločností UniCredit Leasing v Českej
republike a na Slovensku. Na túto transakciu nadväzuje aktuálna zmena v tíme, ktorý zabezpečuje
komunikáciu oboch spoločností. Hovorkyňou UniCredit Leasing Slovakia sa od 14. júla 2014 stala
Zuzana Ďudáková, ktorá naďalej zostáva aj na pozícii hovorkyne UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky.
Jiří Čapek generálnym riaditeľom poisťovacej časti ING SR
Od 1. augusta 2014 bude zodpovedný za riadenie všetkých troch spoločností poisťovacej časti ING SR ING Životnej poisťovne, a. s., ING Dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s. a ING Tatry-Sympatia, d.
d. s., a. s., a bude priamo viesť všetky obchodné aktivity poisťovacej časti ING na Slovensku. Jiří Čapek
má vyše 15-ročné skúseností na manažérskych pozíciách vo finančných spoločnostiach v strednej a vo
východnej Európy. Najdlhšiu časť svojej profesionálnej kariéry spojil s Raiffeisen Bank. V minulosti
pôsobil aj na Slovensku ako vedúci pobočkovej siete VÚB banky. Hlavnou úlohou Jiřího Čapka bude
posilňovať pozíciu poisťovacej časti ING na Slovensku.

Nový riaditeľ divízie spotrebnej elektroniky Samsung Electronics pre ČR a SR
Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak oznámila, že riaditeľom CE divízie pre ČR a SR sa
k 1. augustu 2014 stal Petr Kheil. V posledných dvoch rokoch mal z vedúcej pozície v spoločnosti
Samsung na starosti predaj a marketing týkajúci sa produktových radov monitorov, tlačiarní, notebookov
a pamäťových médií. Táto zodpovednosť mu aj naďalej zostáva s tým, že práve tieto aktivity sú
najnovšie začlenené do CE divízie. Petr Kheil zostáva aj v čele Enterprise Business. Pred svojím
príchodom do Samsungu pôsobil na manažérskych pozíciách v spoločnostiach ako HP, Compaq,
Citibank a Siemens. Petr Kheil je absolventom ČVUT, odbor automatizačná technika. Ďalej vyštudoval
odbor počítačov na Technickej univerzite Furtwangen v Nemecku.

Späť na obsah

27. FAILY sme sa poučili
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 03/09/2014; 08/2014; s.: 12,13,14,15; Marketing; Renata
Môciková]
TOP marketéri s dlhoročnou praxou otvorene hovoria o svojich chybných rozhodnutiach, ale aj o
riešeniach, ktoré zo situácie vyplynuli. Svoje poučné odkazy a skúsenosti prostredníctvom Stratégií
posúvajú menej skúseným marketérom.
Renata Môciková
Andrea Lapuniková: Stratili sme nadhľad...
Situácia na trhu prináša zmeny, ktoré vyvolávajú taktizovanie s cieľom dosiahnuť krátkodobý výsledok v
podobe splnených KPI.
Udržať si nadhľad, konzistentnosť v rozhodnutiach, ktoré sú v súlade s dlhodobou stratégiou značky, a
prozákaznícka orientácia sú podľa mňa najdôležitejšie silné stránky súčasných biznis lídrov. Často vás
zmeny dostanú do situácie, kde krátkodobým taktizovaním dokážete doručiť ciele, ale z dlhodobého
hľadiska môžu predstavovať zásadné odklonenie od stratégie. Náprava môže trvať aj niekoľko rokov.
Rovnako kompromisy a nedočkavosť vo vývoji inovácií, ktoré sú podľa mňa kľúčovým hnacím motorom
zdravých moderných značiek, dokážu fatálnym spôsobom privodiť negatívny špirálový trend, ktorého
zvrátenie je často mimoriadne náročné. Zo skúsenosti počas mojej práce pre značku Nike môžem
spomenúť situáciu, keď nás od dosiahnutia celoročných cieľov delilo uzatvorenie jedného obchodu.
Museli sme sa rozhodnúť, či vybrané výrobky značky Nike budú dostupné v rámci vernostného
programu v novom taktickom distribučnom kanáli - konkrétne na čerpacích staniciach. Išlo o prémiovú
sieť čerpacích staníc a výborne pripravený vernostný program. Vernostné programy v tom období len
začínali a zákazníci ich vnímali veľmi pozitívne. Z krátkodobého hľadiska by tento krok znamenal
správne taktické rozhodnutie. No pri zohľadnení strategického pozicioningu značky a jej profilácie na
trhu sme vedeli, že by narušil konzistentnosť implementácie našich dlhodobých cieľov. Na lokálnej
úrovni sme boli rozhodnutí uzatvoriť tento obchod a uprednostniť naplnenie krátkodobého cieľa. Stratili
sme nadhľad. Našťastie, do celej záležitosti vstúpila centrála, ktorá nám pomohla pochopiť, že by to z
dlhodobého hľadiska bol krok vedľa. Bolo to pre náš lokálny tím obrovské ponaučenie držať sa
nastavenej stratégie a nikdy nestrácať z dohľadu dlhodobé ciele. S odstupom času táto situácia pôsobí
jednoznačne, ale v časoch, keď na trhu prevláda taktizovanie, je dôležité udržať si nadhľad a pripomínať
si jednoduché pravidlo - taktizovanie je hra, ale dlhodobé budovanie značky s jasnou víziou je ozajstný
kumšt.
Držte sa nastavenej stratégie a nikdy nestrácajte z dohľadu dlhodobé ciele.
CV Andrea Lapuniková, marketingová riaditeľka TESCO STORES SR
Andrea Lapuniková je marketingovou riaditeľkou TESCO STORES SR. Predtým pracovala jedenásť
rokov pre americkú značku Nike, kde zastávala na medzinárodnej úrovni viaceré posty v oblasti
komerčného manažmentu a strategického plánovania. Značke Nike pomáhala budovať silnú pozíciu v
krajinách strednej Európy. Andrea Lapuniková vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
Milan Stupka: Mohli sme byť súčasťou TV fenoménu
Premárnené šance majú oproti iným omylom takú vlastnosť, že akosi viac bolia aj s odstupom času.
Už moje pracovné zaradenie napovedá, že sa v podstate žiadne výrazné omyly neudiali. Všetko je veľmi
sofistikované pod krídlami globálnej centrály a ešte viac umocnené faktom, že ide o svet luxusnej

značky. No pozornosť by som sústredil na jeden špeciálny typ z praxe omylov - premárnené šance šance na externú i internú spoluprácu, resp. šance interne komunikovať o tom, čo robíte na oddelení,
pretože marketingu rozumie každý. Napríklad, denne dostávame všetci ponuky na kooperácie - cross
branding. A súbežne hľadáme neustále vhodné kompatibilné presse projekty na komunikáciu a
oslovenie novej skupiny zákazníkov či segmentu. Vybrať si z toho množstva nie je jednoduché, hlavne
pri projektoch, ktoré sa realizujú po prvýkrát alebo s neznámymi organizátormi. A tak si overujete
referencie a serióznosť projektu. Aj keď zmluva zaistí veľa, všetko nezaručí. Ochrana vašej značky je
súčasťou vašej pozície. Čím revolučnejší pioniersky projekt, tým väčšie riziko, ale často tým väčší
komunikačný potenciál... Ako si teda vybrať? Vďaka osloveniu Stratégiami som si obnovil spomienku a
profesionálny smútok z TV projektu, ktorý sa stal pri premiére absolútnym fenoménom. Prvá Superstar v
roku 2004 na STV. Silu projektu odzrkadľovalo napríklad to, že v tom čase sa muselo posunúť
slávnostné otvorenie Slovenských firemných hier až na ukončenie večerného TV prenosu, lebo všetci
účastníci-manažéri zostali po izbách hotela... A v tomto národnom mediálnom ošiali mal hrať svoju rolu
aj MINI Cooper. Lenže sa tak nestalo. Rokovania s STV prebiehali. Všetko smerovalo k úspešnému
koncu. Intuícia nám vravela, že aj keď to malo byť po prvýkrát, koncept TV programu bude úspešný a
vynikajúca príležitosť osloviť novým big-bang spôsobom MINI komunitu. Interne sa však nepodarilo
presvedčiť vtedajších rakúskych majiteľov importéra a ani technicky sa to nakoniec nedalo zrealizovať.
Potom to bol podobný príbeh s jedným nečakane úspešným športovcom, ktorý získal titul a veľkú
mediálnu pozornosť alebo firemný outdoor kultúrny event, kde po dva ročníky tak silno pršalo, že ... Mýliť
sa je ľudské. V storočiami overenej krátkej vete je povedané všetko na uvedenú tému. Hovorí sa, že je
najlepšie učiť sa na cudzích chybách. To je tiež pravda. Nič viac neposilní človeka ako vlastný
plnohodnotne prežitý omyl. Jeho komplexné emocionálno-racionálne prežitie so všetkými dôsledkami.
Na skrotenie ega, na postupné dosahovanie človečenskej zrelosti. Škoda len, že šanca sa dáva často
len raz... Ak sa stane chyba, vyťažte z nej maximum - a verme intuícii... Skúsenosť sa nedá preniesť na
iného. Teší ma, že sú projekty, kde sme boli pioniermi a kde po nás iné značky zopakovali vstup - ako
napr. Miss, Eva vôňa roka, Firemný autoslalom, Polo on Snow, Dr. Ludsky... A jednoduchý praktický
záver - radikálne zmeny za radikálnych okolností potrebujú viac interných spojencov. Od prvých
premárnených šancí v roku 2005 sa powerpoint stal verným partnerom, na ktorý si vždy nájdem hodinku
dve s hľadaním vhodného textu a obrázkov a prezentovaním akéhokoľvek projektu internému prostrediu,
kde sa dá...
Radikálne zmeny za radikálnych okolností potrebujú viac interných spojencov.
CV Milan Stupka, Corporate Communications Manager BMW Group Slovakia
Milan Stupka, Corporate Communications Manager spoločnosti BMW Group Slovakia, pôsobí v spojení
so značkou BMW už 11 rokov. Predtým na pozícii Marketing Managera u pôvodného importéra značky
BMW na Slovensku. Po VŠ vyplnil čas ako au-pair v Londýne a následne profesijne začínal ako project
manager v eventovej agentúre.
Zuzana Sidivárová: Veľká perspektíva bez happy endu
Keby som si mala vybrať jeden zo všetkých omylov, ktoré sa mi podarili za 13 rokov praxe v marketingu
urobiť, určite by to bolo uvedenie nového ,,aj ja" produktu bez jasného odlíšenia od konkurencie.
Poznáte to asi všetci - ak sa konkurencii v nejakom segmente alebo kategórii darí s produktom, ktorý
nemáte v portfóliu, jedného dňa vás to naštve. Začnete sa obzerať po tom, čo nové by ste mohli
spotrebiteľom ponúknuť, a keďže veľké inovácie si vyžadujú veľkú odvahu, jednoducho vám (alebo v
tom horšom prípade vášmu vedeniu) napadne ponúknuť ,,navlas" rovnaký produkt. Potrebujete si
predsa vybrať svoj podiel na úspechu kategórie. Samozrejme, idete do toho s presvedčením, že váš
výrobok bude pre spotrebiteľa lepší, lebo ho ponúkne ,,vaša" značka, ktorú majú spotrebitelia radšej ako
tú konkurenčnú. Je to však väčšinou strašný omyl - spotrebiteľ si už stihol konkurenčný výrobok obľúbiť
a pravdepodobne mu aj chuťovo vyhovuje, keď si ho kupuje stále častejšie. Rozhodnete sa preto
ponúknuť nižšiu cenu (keď už nie ste iní, musíte byť aspoň lacnejší), a je po happy ende. Tento príbeh
sa začína ako projekt s veľkou perspektívou, ktorému všetci veríte, a končí sa ako naozaj veľká tragédia
pre všetky zúčastnené strany. Pre celý sales tím, ktorý venuje energiu a finančné prostriedky na podporu
ležiaka s malou obrátkou. K tomu sa postupne ešte nabalia problémy so záručnou lehotou,
preceňovaním atď. a máte argument, prečo sa vám pokazili dlhodobo budované obchodné vzťahy. Pre
výrobu, ktorá nedokáže pre váš produkt objednávať vstupné suroviny ani obaly. Začína mať veľký
problém s plánovaním, jednoducho stráca efektivitu. Pre brand manažéra, ktorý nesplní žiadnu z
dodatočných výziev ,,urobiť niečo hneď" a prichádza o dôveryhodnosť svojej značky. A keďže vlastne za
všetko môže, musí sa podieľať svojím marketingovým rozpočtom na vzniknutých stratách namiesto toho,
aby ďalej investoval a rozvíjal značku. Preto pri všetkých inováciách v dnešnom svete nadbytku vždy
dobre zvažujme, čo je ich skutočná pridaná hodnota pre spotrebiteľa, ich unikátny funkčný, emocionálny
alebo sociálny benefit.
Pri všetkých inováciách v dnešnom svete nadbytku vždy dobre zvažujte, čo je ich skutočná pridaná

hodnota pre spotrebiteľa, ich unikátny funkčný, emocionálny alebo sociálny benefit.
CV Zuzana Sidivárová, senior brand manažérka HEINEKEN Slovensko
Päť rokov získavala skúsenosti na strane reklamných a mediálnych agentúr. V čase, keď reklama na
Slovensku zažívala asi najväčší rozmach, sa jej podarilo pracovať na projektoch, ktoré riešili rôznorodé
komunikačné ciele značiek lokálnych aj medzinárodných klientov. Ďalších 13 rokov pôsobila na strane
zadávateľov ako Diageo, Danone. Odroku 2010 pracuje v Heinekene Slovensko, kde začínala ako Trade
Marketing Manager.
Marek Mikle: Hovor, ako ti zobák narástol
V marketingu sa pohybujem už 15 rokov. Chyby sa, prirodzene, robia, človek sa učí za pochodu. Ideálne
je, ak sa učí na chybách iných, no ak už sám ,,zakopne", musí si dať pozor, aby sa rovnaká situácia
nezopakovala.
Cennú lekciu som dostal pred pár rokmi už ako skúsený marketér. Robil som pre veľkú a renomovanú
finančnú inštitúciu, ktorej komunikáciu sme mali skvele nastavenú. Bola konzistentná, veľmi efektívna v
odčítaní posolstva a navyše cena za produkciu bola viac než priaznivá. Ľudia ju mali radi a vnímali ju
vysoko pozitívne. Do tejto situácie prišiel príkaz od materskej spoločnosti na uvedenie medzinárodného
konceptu. Ten vyvinula zahraničná agentúra, ktorá o Slovákoch a o našom trhu nemala ani poňatia. Pre
našinca bol vzdialený a nepochopiteľný. Od začiatku sme vedeli, že koncept, ktorý navrhli, sa u nás
nechytí. No asi sme naše argumenty nehovorili dostatočne nahlas. V tom čase sme sa zmierili s úlohou
reprezentantov medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej na Slovensku. Dali sme sa prevalcovať
korporátnou politikou. Celý tím, vrátane vedenia, vedel, že ideme po zlej ceste. Počas globálneho
vysielania klesli všetky dôležité parametre komunikácie od spontánneho popisu až po odčítanie a
priradenie posolstva. Komunikačné čísla a viditeľnosť reklamy padli z mimoriadnych skoro 40 % na
smutné 2 - 4 % neviditeľnosti. Trvalo dlho a bolo pomerne náročné presvedčiť centrálu, že celosieťový
koncept nebol dobrý nápad. No aj tam sa našli otvorení ľudia ochotní načúvať. Po vyše roku trápenia sa
nám podarilo presadiť nový na Slovensku a na mieru vyrobený koncept ,,Lepičov. Po čase sa vrátili čísla
na pôvodnú úroveň. Pretože pre Slovákov bol koncept reklamy zrozumiteľný a blízky. Jednoducho
stačilo viac hovoriť ,,zobákom, ktorý nám narástol" a nehrať sa na niečo, čo nie sme a na niečo, čomu
nikto nerozumie. Čo dodať? Verte svojim skúsenostiam, faktom, prieskumom. Verte svojej práci, keď
máte podložené dôvody, prečo robíte to, čo robíte a ste o tom presvedčení. Ak sa stane, že v
komplexnom svete nedokážete presadiť dobré zmeny sami, nájdite si spojencov a inšpirujte kľúčových
spolubojovníkov. Bojujte, aj keď vám niekto globálny, lokálny alebo banálny chce zničiť to, na čom ste vy
a váš tím roky namáhavo pracovali. Nerezignujte, nenechajte to plávať. Hovorte, ako vám zobák narástol
a hlavne hovorte svoj názor a argumenty nahlas.
Verte svojej práci, keď máte podložené dôvody, prečo robíte to, čo robíte a ste o tom presvedčení.
CV Marek Mikle, riaditeľ odboru komunikácie Poštová banka
Marek Mikle pôsobí na pozícii riaditeľa odboru komunikácie v Poštovej banke. V predchádzajúcich
rokoch zastával pozíciu riaditeľa korporátnej a marketingovej komunikácie vo VÚB banke. Predtým
pôsobil ako kreatívny riaditeľ v spoločnosti Creo/Young & Rubicam, ako production administrator v Hot
Chilli Media and Design (Austrália) a senior copywriter v Creo/Young S Rubicam.
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28. Ciele strany Sieť
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 04/09/2014; Téma dňa; z domova; Peter Bielik]
Peter Bielik, moderátor: "V štúdiu televízie TA3, v relácii Téma dňa, vítam Radoslava Procházku. Dobrý
večer."
Radoslav Procházka (Sieť), predseda strany (hosť v štúdiu): "Dobrý večer prajem."
Peter Bielik: " Po zakladajúcom sneme vašej strany vám už prináleží oslovenie pán predseda, takže pán
predseda, vitajte v Téme dňa."
Radoslav Procházka: "Nestrašte ma hneď na začiatku."
Peter Bielik: " Do politiky strana Sieť vstupuje v podstate s ľuďmi, no dobre, vás poznáme, pána
Beblavého tiež, my ako novinári z pôsobenia v Národnej rade, ale viac-menej s ľuďmi, ktorí nie sú až tak
známi, aspoň v tej mediálnej branži, v mediálnej oblasti, v tej vysokej politike. Nie je to riziko staviť na

takýchto ľudí?"
Radoslav Procházka: "Preto to robíme, preto si myslím, že to má zmysel, lebo naozaj jedným z hlavných
úsilí, alebo z hlavných pilierov nášho úsilia bude priniesť do verejnej služby nových ľudí, mladých ľudí s
energiou a s odbornou aj životnou skúsenosťou dostatočnou na to, aby sa prihlásili o slovo vo verejnom
priestore a myslím si, že priemerný vek obyvateľa Slovenskej republiky je 38 rokov, tak predsa len aj tú
mladú generáciu, tú, ktorej bude patriť Slovensko o 5, o 10, o 15 rokov, tak musí niekto zastupovať a z
celého kúta sa k nám hlásia ľudia, ktorí sú nepoznačení 20, 15, 10 rokmi v politike. Prevažná väčšina
delegátov snemu nikdy nebola členom žiadnej politickej strany, nikto z nás nikdy nebol vo vedení inej
politickej strany, naozaj priemerný vek delegátov bol 37 rokov, takmer polovicu delegátov tvorili ženy,
lebo ja osobne som presvedčený, že ich vo verejných úradoch potrebujeme vidieť viac ako ich vidíme
dnes a my sa o ich empatiu a odolnosť voči zvodom moci budeme opierať."
Peter Bielik: " No dobre, ale ak sa zamyslím a nechcem byť teraz negatívny, kto, alebo príliš negatívny,
kto iný ako vy by mal vedieť, že v politike v prvom rade sú potrebné skúsenosti, istý rozhľad. Majú títo
ľudia dostatok skúseností na to, aby, aspoň tých životných, na to, aby dokázali pôsobiť v politike, nešli
tam s horúcou hlavou? Často je to úplne o niečom inom."
Radoslav Procházka: "No tak zoberme si také to najužšie vedenie. Katka Macháčková, primátorka
Prievidze, ako nezávislá sa stala primátorkou Prievidze vo veľmi zložitom, ťažkom regióne a maká na
tom, aby sa tam ľudia mali lepšie. Veľmi usiluje o to, aby sa dobudovala cestná infraštruktúra na hornej
Nitre a robí Sieti veľmi dobré meno v tom zložitom regióne. Je to mladá žena, ktorá ale vychovala dve
deti a teraz sa prihlásila o svoje miesto pod slnkom vo verejnom priestore a darí sa jej v ňom. Katka
Cséfalvayová, prodekanka na Fakultne medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a opäť, tá si
tiež svoj odborný rešpekt a autoritu získala vlastným úsilím, vlastnou robotou. Títo ľudia majú naveky
stáť niekde pri outovej čiare a pozerať sa na to, ako si tu partička starších pánov delí celú krajinu a
hovoria, že no my už máme tie skúsenosti, my sme tí zrelí harcovníci, že vy sa len pozerajte a
nerozprávajte nám do toho? Naozaj toto je, a ja to hovorím veľmi otvorene, aj keď to je samozrejme
dvojsečná vec, je to generačné úsilie, Sieť má aj generačný rozmer. Chceme do verejnej služby priniesť
ľudí s energiou, ktorí neboli doteraz v politických stranách, ale majú odbornú skúsenosť, tí ľudia sa
dokázali presadiť vlastným úsilím vo svojich vlastných životoch, pracovných prostrediach a to, čo ich
spája je chuť viac než frflať na pomery v kúte, ale priložiť ruku k dielu, lebo to je spoločné dielo,
Slovensko."
Peter Bielik: " Ja tak trochu smerujem ale k tej politickej praxi samotnej. U nás čo sa týka opozície nie je
zavedená prax napríklad vytvoriť tieňovú vládu, niečo také tu bolo kedysi, nefungovalo to poriadne a
potom sme videli, že viacero ľudí, keď dostali tú možnosť, dostali sa do vysokých funkcií, zrazu nevedeli
čo, ako, museli sa to v tej funkcii učiť, strácali tým čas, drahocenný čas aj našich ľudí. Plánujete niečo
také ako je tieňová vláda, viete už zhruba, ktorí ľudia z vašej strany, na ktoré posty by v budúcnosti, ak
sa vám teda podarí prebiť sa vyššie, by mohli byť určení?"
Radoslav Procházka: "Je to dobrá otázka, ale to, od čoho to bude závisieť, nie sú funkčné ambície, ale
program, pretože spôsob, akým to chceme urobiť, je naozaj tá mriežka, čiže silná regionálna os, naozaj
väčšia pozornosť regiónom Slovenska, Andrej Hrnčiar a ja sme takmer každý víkend medzi ľuďmi a
rovnako silnou by mala byť programová os, to znamená príprava podrobného plánu, dobrého plánu pre
Slovensko a ľudia, ktorí budú viesť v Sieti pracovné skupiny, by prirodzene mali mať ambíciu pôsobiť v
exekutíve a podieľať sa na správe spoločných vecí aj v exekutívnych funkciách a podľa toho ako sa
komu podarí presadiť, naozaj tou energiou, myšlienkami, tým plánom, tak podľa toho sa o tom dá
hovoriť, ale ja som už minulý rok prišiel s takou novinkou, tieňový rozpočet, pretože v niektorých
krajinách západnej Európy to slúži na orientáciu voličov, kritizujete vládu, kritizujete tých, ktorí sú pri
moci, tak povedzte, čo by ste a ako robili inak. Preto ten tieňový rozpočet tiež má svoje opodstatnenie.
Samozrejme, že tento rok ho pripraviť nestihneme, pretože sme mali veľa iných úloh a budú komunálne
voľby, čo je pre, musím povedať, teraz zisťujem, že pre novú stranu extrémne zaťažkávajúca skúška,
predsa len 2900 obcí na Slovensku a my nebudeme kandidovať samozrejme na celom území, pretože
nám ide skôr o kvalitu ako o kvantitu, ale vracajúc sa k tomu, ak má mať volič predstavu trochu
podrobnejšiu a komplexnejšiu než len z billboardu, tak potrebuje poznať aj ľudí, aj program, o ktorý sa
budú opierať pri správe toho spoločného priestoru."
Peter Bielik: " Už ste povedali, že vaším cieľom nadchádzajúcim sú komunálne voľby, uvidíme akých
ľudí koniec koncov budete podporovať a akí budú tí špičkoví kandidáti strany Sieť, na druhej strane,
teraz budem opäť vychádzať aj zo svojej skúsenosti, u nás strany čím väčšie ambície prezentujú, tak
často sa im stáva, že tým menej majú členov. Ak by som použil slová Stanislava Štepku z Radošínskeho
naivného divadla, niektorí až do tej miery, že by sa všetci zmestili do jedného väčšieho výťahu. Koľko
má registrovaných členov strana Sieť?"
Radoslav Procházka: "Teraz približne 120, pretože sme ten ustanovujúci snem, máme v stanovách, že
všetci členovia strany do ustanovujúceho snemu sú zároveň delegátmi, aby sme naozaj mohli dodržať

ten vysoký štandard kvality, ktorý sme si na začiatku dali a aby sa dal vlastne ten snem aj organizačne
zvládnuť, tak sme to zatiaľ nechali v takej kompaktnejšej zostave, ale čaká tam na posúdenie 1300
prihlášok, z toho 300 už je posúdených veľmi podrobne a ideme ďalej."
Peter Bielik: " Ak by som sa mohol vrátiť k vášmu prejavu, ktorý ste mali na ustanovujúcom sneme,
všimol som si jednu pomerne silnú pasáž, určite si ju všimli aj iní, pretože bola pomerne mnoho citovaná
v iných médiách, že do cieľa, vo vašom prípade asi ste tým mysleli vládu, napokon prídete dokmásaní
búrkou, aj túlavými psami, v odretých topánkach a v došklbaných šatách. Narážali ste týmito slovami na
súčasné kauzy, ktoré sa vás týkajú, ohľadne nahrávky vášho rozhovoru, prezidentskej kampane a niečo
podobné, bolo to dvojzmyselné?"
Radoslav Procházka: "Nie, veď ono to nie je, viete, prechádzka po móle v šatách, ktoré predvádzate pre
nejakú značku, to je robota a navyše zásadnosť tej zmeny, ktorú chceme priniesť, samozrejme, že
ohrozuje veľmi dôležité prvky súčasného systému, súčasného establishmentu a ohrozuje ich naozaj by
som povedal, že temer až existenčne v tom politickom zmysle slova a je celkom pochopiteľné, že tá
presila, ktorá proti nám bude stáť, tak nemá záujem na tom, aby sa nám táto zmena podarila a ja ale
nemám vo zvyku sa na niečo sťažovať a nariekať, ja som to konštatoval a ja som sa obracal, adresátom
toho prejavu boli delegáti toho snemu, ich to malo motivovať k úsiliu, aby sa nevzdávali ani keď budú
ťažšie chvíle, lebo oni nevyhnutne k tomu patria, ale opäť, no kto sa bojí, nech nejde do lesa, toto je
aréna, kde treba mať odvahu prihlásiť sa o slovo a postaviť sa z kúta a zabojovať, pretože tí ľudia, ktorí
naozaj držia Slovensko ešte nad vodou, ľudia, ktorí ráno vstanú a idú do roboty, tak si od štátu zaslúžia
viacej ako od neho dnes dostávajú a to je spoločná motivácia všetkých, ktorí sme sa v sieti zišli a skúsiť
im dať viac cez aktívny a kompetentný výkon pri poskytovaní verejných služieb. My im nejdeme hovoriť,
že ako majú žiť, aký majú mať životný štýl, čo si majú myslieť o vesmíre, lebo na to politici nie sú, na to
máme duchovné, intelektuálne, mravné autority v spoločnosti a politici a správcovia toho spoločného
priestoru v politických funkciách by naozaj mali mať dostatočné odborné zázemie a dosť energie na to,
aby ľuďom ponúkli aktívny výkon, lebo tých vecí, ktoré v štáte sa dejú je veľa a ak dovolíte, ja si veľmi
vážim tú príležitosť, ktorú mám, ale bol by som nerád, keby to budilo dojem, že teraz naše vnútorné
pomery alebo ambície sú nejaké dôležité, v tom štáte sa aj dnes deje strašne veľa vecí a máte tu dnes
predsedu najsilnejšej opozičnej strany, čiže keď sa vieme aj k téme dňa, ktorá rezonovala napríklad na
vláde, alebo po nej vrátiť, tak ja budem rád."
Peter Bielik: " No nie, ja sa pýtam."
Radoslav Procházka: "Ja budem rád, pretože my sme už pred mnohými mesiacmi upozorňovali, že
eskalácia konfliktu na Ukrajine sa môže bytostne dotknúť záujmov našich ľudí, Slovenska ako takého."
Peter Bielik: " Dobre. Rozumiem, pán predseda, rozumiem vám, dostaneme sa k tomu o malú chvíľu, ale
predsa len tieto slová dajú sa chápať rôzne, možno ľudia, ktorí ich čítali ako povedzme prejav toho, že
teda budú takéto situácie, odraté topánky, otrhané šaty, znesiem to, oprášim sa, zametiem niekde pod
koberec a budem čistý, bolo to tak myslené? Ako sa postavíte k týmto konkrétnym záležitostiam?"
Radoslav Procházka: "Ale ktorým konkrétnym, lebo ja som ku všetkému postavil."
Peter Bielik: " Už som spomenul tieto dve."
Radoslav Procházka: "Podrobnejšie ako ktokoľvek iný. Keď si zoberiete dejiny slovenskej politiky, tak."
Peter Bielik: " No, má to svoj vývoj, bude sa ešte ďalej v tom konať."
Radoslav Procházka: "No, tak, hej, ale veď pozrite, tak zoberme si taký nejaký základný prehľad.
Povedal som, že začneme na zelenej lúke, že vrátim mandát. Urobil som to. Po májovej schôdzi som
vrátil mandát poslanca Národnej rady preto, aby som sa oň uchádzal vydaný všanc ľuďom a ich vôli a
presvedčeniu, vyberú si. Povedal som, že je pre mňa veľmi dôležité nemať na nohe žiadnu guľu
záväzkov voči komukoľvek, lebo ak chcem naozaj presadiť tú predstavu, ktorú zdieľame v Sieti a to je
poctivá a odborná verejná služba, tak sa to nedá so všelijakými pofidérnymi záväzkami, čiže čisté
peniaze, ktoré, dopadlo to tak, že výlučným ručiteľom toho úveru som ja, ale mám totálnu slobodu,
totálnu slobodu v tom, čo chceme na Slovensku urobiť. Tiež sa to podarilo do snemu. Povedal som, že v
Bratislave dáme dokopy spoločnú zostavu pravého stredu a že Bratislavčanom ponúkneme človeka,
ktorý nebude straníckym kádrom či už bývalým, alebo súčasným, ale človeka s urbanistickou
skúsenosťou a urbanistickým pohľadom na mesto. Dovoľte, aby som dopravný inžiniering považoval za
súčasť urbanistického pohľadu na mesto. Aj to sme splnili."
Peter Bielik: " Dobre a k týmto ostatným veciam teda takisto sa budete rovnako otvorene stavať, ..."
Radoslav Procházka: "Tak ako doteraz, samozrejme."

Peter Bielik: " Hovorili ste, a bude to našou témou aj v druhej časti relácie, bezpečnosť národnej
bezpečnosti dokonca, to sú už vážne slová a určite oblasť obranyschopnosti štátu a tak ďalej, ktorej sa
oplatí venovať. Vy ste tam prijali uznesenie, delegáti snemu dokonca schválili isté vyhlásenie k tomu. K
čomu to má smerovať? Vy vyčítate niečo vláde v jej pozíciách čo sa týka konfliktu na Ukrajine, čo sa
týka obranyschopnosti, máte dojem, že nás niekto ohrozuje, alebo že by tá obranyschopnosť, národná
bezpečnosť mohla byť narušená?"
Radoslav Procházka: "Hovoríme v tom vyhlásení, stačí si ho pozrieť, mimochodom už niekoľko hodín po
jeho prijatí ho zdieľal na sociálnych sieťach veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku, veľký priateľ
Slovenska a v tom vyhlásení konštatujeme jednu základnú vec, na ktorú sa ale zabudlo na Slovensku,
že národná bezpečnosť je súčasťou tých služieb, ktoré má štát poskytovať svojim občanom. A národná
bezpečnosť dnes potrebuje niekoľko vecí a jednou z nich je prierezový prístup, nadrezortnosť tomu
hovoríme v tom vyhlásení, to znamená, že to nie je vec nejakého ministerstva, že kde sa majú minúť
peniaze a navyše všetky opečiatkované, tajné, aby sa nevedelo nič, toto nie je spôsob, akým zabezpečiť
národnú bezpečnosť. To samozrejme súvisí s hospodárstvom, so zahraničnou politikou a celkovo s
nejakým strategickým pohľadom na ten štát, nielen v horizonte jedného volebného cyklu, ale v horizonte
dlhšieho časového obdobia, prinajmenšom v strednodobom horizonte sa na to zabezpečenie národnej
bezpečnosti treba pozrieť a zdá sa nám, že viaceré politické reprezentácie tento rozmer verejných
služieb podceňovali. A dnes, ja to nejdem teraz rozpitvávať dopodrobna, ale vy musíte vedieť tým, že sa
pohybujete v politickom spravodajstve veľmi dlho, vy musíte vedieť, že Ozbrojené sily Slovenskej
republiky dnes nie sú schopné samé zabezpečiť obranu Slovenska pred prípadnou vonkajšou hrozbou,
že sme závislí od pomoci zvonku, čiže má to aj zahraničnopolitické konotácie. A ja dlhodobo tvrdím, že
naším úsilím, v našom záujme, v záujme Slovenskej republiky je účasť na tvorbe kolektívnej bezpečnosti
v rámci Európskej únie, európsky nástroj kolektívnej bezpečnosti. Dnes."
Peter Bielik: " No lepšie by som vám rozumel, ak by tu bola nejaká akútna hrozba, ale naozaj stačí sa
pozrieť na mapu ..."
Radoslav Procházka: "Dnes tu nie je akútne hrozba?"
Peter Bielik: " No sme obkolesení štátmi NATO, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko neutrálne."
Radoslav Procházka: "Pán redaktor, v susednej krajine, susedná krajina bola napadnutá."
Peter Bielik: " No a tam je 50-kilometrová hranica, ktorú podľa vás neubránime, alebo nerozumiem teraz
celkom."
Radoslav Procházka: "Susedná krajina bola napadnutá a vy hovoríte, že pohodička, že my sme
obkolesení štátmi NATO. No zoberte si len akože Rakúsko, hej."
Peter Bielik: " Neutrálna."
Radoslav Procházka: "To nie je členský štát NATO. Na Ukrajine je vojna a my hovoríme jednu vec,
situácia je menej predvídateľná ako bola pred 10 rokmi, je výbušná a je tu kumulovaných viacero
bezpečnostných rizík a my tvrdíme, že štát má povinnosť, jednou z verejných služieb, ktoré má
povinnosť poskytnúť, je zabezpečenie národnej bezpečnosti. A teraz to nie je žiadne maľovanie čerta na
stenu, vôbec, to je prevencia a úsilie, aby naozaj ľudia mali pocit istoty, že sa môžu na ten štát aj v tomto
aspekte spoľahnúť a dovoľte ešte jednu vec, lebo ja som bol na tej východnej hranici a nie raz, ani
dvakrát. Keď vy máte pocit, že však je krátka, že to ubránime, tu nejde, že to ubránime, tam ide o
humanitárne aspekty. Veď stačí, aby tam prišlo 2500 Ukrajincov a uvidíte akú veľkú záťaž to bude pre
celý ten náš systém predstavovať. By som bol rád keby sa to nestalo, len sme na toto upozorňovali pred
mnohými mesiacmi, že tá eskalácia konfliktu nie je v našom záujme a to, že dnes má dokonca otvorenú
vojenskú povahu, a ja som ešte jednu vec povedal pred pár dňami, je absurdné a je indikáciou straty
zmyslu pre geopolitickú realitu, že dnes sa na východnom okraji Európy medzi sebou dostali do takéhoto
otvoreného sporu dva slovanské národy a pritom nám vzniká jeden kultúrne absolútne nezmieriteľný,
brutálny, ultranásilný islamský kalifát, ktorý naozaj má ambície úplne nezlučiteľné s rozvojom a dokonca
zachovaním západnej civilizácie a to by pre nás mala byť spoločná výzva."
Peter Bielik: " No ten sa paradoxne ale vyhráža Ruskej federácii, to ste isto videli."
Radoslav Procházka: "No nie paradoxne, presne tak."
Peter Bielik: " Kvôli Kaukazu a tak ďalej, takisto v správach. Ja sa teda opýtam inak, aby sme tomu
úplne dobre rozumeli, lebo to je cieľom byť zrozumiteľný. Ako sa tá výzva, to vyhlásenie pretaví do
programu vašej strany, čo konkrétne teda mienite urobiť v tejto veci inak povedzme ako súčasná vláda?"
Radoslav Procházka: "Dva body má to uznesenie, jedno, že schvaľuje to vyhlásenie, ktoré konštatuje

dôležitosť tej témy, ona je dôležitá a bude, žiaľ."
Peter Bielik: " No ale to vieme, že je dôležitá."
Radoslav Procházka: "Áno a druhé, poveruje predsedníctvo, aby presne to, na čo sa pýtalo, pretavilo to
vyhlásenie do konkrétneho programu. Sme približne rok a pol, rok a trištvrte pred voľbami a približne 4
dni po ustanovujúcom sneme, čiže konkrétny, podrobný, itemizovaný program pre národnú bezpečnosť
a obranu bude, ale nie dnes, tie základné východiská tam sú."
Peter Bielik: " Pán predseda, už si na to musíte zvyknúť, na to oslovenie, veľmi pekne vám ďakujem za
to, že ste si našli čas pre Tému dňa. Veľmi ste nám svojou poslednou odpoveďou dobre nahrali na druhú
časť Témy dňa, kde sa budem s bezpečnostnými expertmi a ľuďmi, ktorí sa často venujú zahraničnej
politike, venovať práve konfliktu na Ukrajine. Príjemný večer."
Radoslav Procházka: "Ďakujem pekne za pozvanie, pekný večer, dovidenia."
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29. H. Kvartová: Ženy menej riskujú, muži sú impulzívnejší
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 07/09/2014; eTREND; TREND.sk]
Pred desiatimi-pätnástimi rokmi to tak dosť vyzeralo, ale v súčasnosti už svet IT nepatrí len mužom.
Šéfka SAS Hana Kvartová doň vstúpila, hoci počítače ju nijako zvlášť nefascinovali.
Zdroj - Maňo Štrauch
Slovenskú pobočku americkej softvérovo--konzultačnej firmy prevzala pred pol dekádou v neľahkom
období. S pokorou, ale aj odhodlaním, lebo SAS považuje za svoju srdcovku. Vyplatilo sa. Dnes vedie
prosperujúci tím špecialistov v oblasti, na ktorej stojí marketing budúcnosti (v niektorých firmách už aj
súčasnosti).
Toto sa vás ešte určite nikto nepýtal: Ako sa cítite na pozícii manažérky itečkovej firmy, v brandži, ktorá
sa nie úplne náhodou označuje ako svet mužov?
Veľmi dobre. Aj keď spočiatku som z toho mala veľký stres. Nie však preto, že som žena v mužskom
svete. Skôr som typicky žensky zvažovala, či na to mám. Či ma moji zákazníci ako šéfku firmy budú
akceptovať, lebo predtým som s nimi komunikovala v inej role, ako konzultantka. A tiež či ma budú
rešpektovať pre vek, mala som vtedy 31 rokov. Ale ako žena – to je skôr výhoda. Vravievam si, že keď
idem s kolegami prezentovať, tak našu prezentáciu si určite zapamätajú, lebo zvyčajne chodia
prezentovať len chlapi.
Byť manažérkou itečkovej firmy bol odmalička váš cieľ?
Nie. Odmalička som myslela, že budem učiteľka, lebo obaja moji rodičia boli učitelia. Nečakala som, že
budem robiť v itečku. Počítač je pre mňa veľmi komplikovaný nástroj. Ale počas štúdia na Ekonomickej
univerzite v Bratislave som si náhodou našla brigádu v IT firme Dimano. Boli tam skvelí majitelia,
profesiou strojári, a mali pocit, že keď študujem marketing, tak mám know-how, ktoré oni nemajú.
V Dimane ste sa stali marketingovou manažérkou, čo vyzerá ako fajn džob. Prečo ste odišli do SAS
pracovať ako konzultantka?
SAS mi ponúkol možnosť vrátiť sa k B2C marketingu. To ma inšpirovalo. Mojou úlohou bolo edukovať
zákazníkov – banky, telekomy –, že náš softvér nie je o štatistike, ale o jej využití v biznise. Že napríklad
vieme odhadnúť, ktorú pobočku banky asi vykradnú, ktorá poistná zmluva je pravdepodobne podvodná.
Mala som zmeniť vnímanie zákazníkov, aby sa nehovorilo o spracovaní veľkého objemu údajov, ale
napríklad o zefektívnení marketingovej kampane. Aby sme sa u zákazníka nebavili s IT oddelením, ale s
marketingom.
Mohli ste sa pritom oprieť o know-how materskej firmy?
Ani nie. V regióne strednej a východnej Európy som v SAS bola prvou biznis konzultantkou pre túto
oblasť. Tak som napríklad vyvinula školenie na využitie biznis analytiky v praxi bez jediného štatistického
vzorca. Lebo softvér všetko vypočíta, stačí kliknúť na ikonku. Nepotrebujete štatistický background.
Oveľa dôležitejšie je, že viete, ako biznis funguje. Tento kurz som potom školila po celej Európe.
Manažér roka 2014

- Pozrite si zoznam nominovaných osobností
SAS dovtedy takéto školenie nemal? Veď funguje od polovice sedemdesiatych rokov. Ako to, že ho
zrazu potreboval?
Lebo itečkový trh prešiel vývojom. Kedysi IT nakupovali itečkári, ktorí potrebovali vedieť, aké sú v
softvéri štatistické funkcie, akú má výpočtovú kapacitu. Ale potom sa začalo riešiť, ako sa to aplikuje v
biznise. Slovenský trh bol špecifický, v marketingu sme spočiatku zaostávali. Na druhej strane, preskočili
sme etapu, ktorú si na Západe zažili.
Hana Kvartová, šéka slovenského SASZdroj - Maňo Štrauch
Po štyroch rokoch od nástupu do SAS ste sa stali slovenskou country manažérkou. Už vás nebavilo
vzdelávať zákazníkov?
Nechcela som robiť obchod, lebo som sa bála prevziať zodpovednosť. Mala som pred obchodníkmi
veľký rešpekt. Lenže v IT odvetví sú obchodníci nedostatkový a pomerne drahý tovar, a tak sa ma
bývalá šéfka snažila posunúť do roly obchodníka. Čo sa jej v konečnom dôsledku podarilo, hoci som sa
vždy považovala za konzultantku. Potom niekoľkokrát za sebou absolútne zlyhalo najímanie country
manažéra z externého prostredia. Vždy po pol roku odišiel.
Prečo?
SAS je niečo medzi konzultačnou a IT firmou, čo je kombinácia, do ktorej ľudia z čisto itečkových alebo
čisto konzultačných firiem nevedia vždy zapadnúť. Výmena manažmentu sa podpísala pod situáciu vo
firme. Poslednou kvapkou bolo, keď country manažér, ktorý mal už štyri mesiace podpísanú zmluvu, deň
pred nástupom oznámil, že nenastúpi. To sa už riešilo, ako to povedať ľuďom, aby polovica z nich
neodišla. A moja vtedajšia šéfka, ktorá bola na odchode na regionálnu pozíciu, sa ma vtedy spýtala:
Hana, fakt ti sem mám dať nejakého chlapa, za ktorého to zasa celé odrobíš?
Už vieme, čo ste jej odpovedali, ale ako ste to vtedy prežívali?
Vypýtala som si 24 hodín na rozmyslenie. Prišla som na to, že keby sa to malo ešte raz zopakovať, keby
zasa prišiel niekto, komu by som venovala veľa energie, a znova by to nevyšlo, tak by som asi z firmy
odišla. Lenže SAS je moja srdcovka. A pomohlo mi, že ostatní manažéri sľúbili, že ma podporia.
V sfére topmanažmentu sa pohybujete štyri roky. Aké sú rozdiely medzi mužmi a ženami vo vrcholových
pozíciách pri riadení firiem?
Myslím si, že ženy menej riskujú. Viackrát si každý krok premyslíme, aký vplyv bude mať to-ktoré
rozhodnutie na firmu. Muži to robia viac impulzívne. Podľa mňa je preto dobré, ak sú manažmenty
zmiešané. Bez mužov by sa firmy možno nie vždy pustili do rizika, a ženy zasa príliš riskantné veci
zabrzdia.
Ako vstupuje ženský faktor do nepríjemnejších stránok manažovania tímov? Máte napríklad problém
vyhadzovať ľudí, keď sa neosvedčia?
Nie. Pokiaľ ide o spätnú väzbu, som veľmi otvorená. No nie som kontrolór. Podriadených nekontrolujem,
či robia alebo nerobia. Na druhej strane, ak niekto potrebuje, aby ho systematicky kontrolovali, tak v SAS
nemá čo robiť. Sme príliš malá firma na to, aby sme niekoho kontrolovali. Súvisí to aj s voľnejším štýlom
organizácie našej firmy. Vždy sa s kolegami vieme dohodnúť na termíne na nápravu problému. Prípadne
si to vysvetlíme tak, že výpoveď dajú oni.
Hana Kvartová, šéka slovenského SASZdroj - Maňo Štrauch
Voľnejší štýl je niečo, čím je SAS, aspoň v itečkovej brandži, pomerne známy. Čo to znamená v praxi?
Nebazírujeme napríklad na fixnom pracovnom čase. Dôležité je, aby si ľudia spravili svoju prácu, nikto
ich nebude naháňať s knihou dochádzky. SAS nie je štruktúrovaná firma. Máme veľmi málo smerníc.
Keď nám napríklad rapídne vzrastú náklady, tak Jim Goodnight [zakladateľ a globálny šéf SAS] spraví
webcast a povie, že treba začať šetriť, lebo inak bude zle. A všetci začnú šetriť, nevydáva sa k tomu
smernica.
Vo firme nemáte open space. Neveríte, že virvar v takomto type kancelárie podporuje tímové myslenie?
Je to súčasť globálnej podnikovej kultúry, máme kancelárie, v ktorých sedia štyria ľudia spoločného

zamerania, napríklad z obchodu alebo marketingu, lebo tí sa potrebujú rozprávať. Open space
nepovažujeme za ideálne riešenie. Myslím si, že ľudia by v takom prípade stále chodili do zasadačiek
alebo von do reštaurácií, kde by telefonovali s klientmi, aby ich nikto nerušil.
O šéfoch slovenských pobočiek zahraničných firiem sa často hovorí, že sú kvartáloví manažéri. Platí to
aj o SAS?
My sme roční. SAS nemá kvartály. Našťastie, hoci to má aj nevýhody. Výhoda je, že nemusíme na konci
marca zľavniť produkty o 50 percent, aby sme splnili plán, aj keby to nedávalo biznis význam. Ročný
cyklus je určite lepší z hľadiska dlhodobej stratégie a vzťahov so zákazníkmi. Na druhej strane, veľa
výnosov sa nám kumuluje na konci roka. Keď obchodníci nie sú pod tlakom, že musia plniť kvartály, tak
sa veci, u nás aj u zákazníka, jednoduchšie posúvajú. Na druhej strane, nevravím, že naši obchodníci sa
nesnažia robiť kontinuálne.
Už ako country manažérka ste si "odskočili" za materskými povinnosťami. Ako sa dá udržať na pozícii
CEO počas materskej dovolenky?
Veľmi ťažko. Myslím, že materská je jedným z dôvodov, prečo ženy nie sú vo vysokých pozíciách.
Môžeme im robiť podmienky, aby sa vrátili, ale stále majú výpadok. Vedela som, že musím dopredu
povedať, ako dlho budem na materskej. Ak by som povedala tri roky, rovno by som mohla povedať, aby
si za mňa našli niekoho iného. Na druhej strane, ak sa rozhodnem, že rok a menej, ani firme sa neoplatí
hľadať náhradu. Nakoniec som bola doma sedem mesiacov.
Funguje firma dobre aj sama, ak je šéf tak dlho preč?
Myslím si, že jeden rok je zvládnuteľný, prípadne sa dá použiť krízový riaditeľ z inej krajiny. Mňa veľmi
podržali kolegovia, povedali, že za žiadnu cenu tu nikoho iného nechcú, že to zvládnu, že si poradia. Ale
napriek tomu, že sa všetci snažili, na firme to bolo vidieť. Keď vo firme nie je niekto, kto povie, ktorým
smerom, tak sa ľudia snažia rôznymi smermi.
Narodením dieťaťa sa rodičovské povinnosti nekončia, skôr začínajú. Ako sa dajú zvládať popri vysokej
pozícii v biznise?
Tak, že máte skvelého manžela, ktorý ostane na rodičovskej dovolenke. Navyše, teraz už síce robím na
plný úväzok, ale tak, že ráno idem so synom plávať, potom od dvanástej do šiestej pracujem, potom som
opäť s malým a nakoniec ešte od ôsmej do desiatej dorábam pracovné veci. Vyžaduje si to veľa
disciplíny.
Alebo schopnosti delegovať.
Áno. Pred materskou bolo veľa vecí závislých odo mňa. Za sedem mesiacov, čo som tu nebola, niektoré
moje kontakty prebrali obchodníci, takže sa to fajn rozdelilo. Môžem tiež potvrdiť, že ženy po materskej
sú efektívnejšie. Viem urobiť ten istý výkon za menej hodín a s menším stresom.
SAS Slovakia predáva a zavádza produkty materskej korporácie. Existuje šanca, že firma časť
vývojových kapacít presunie na Slovensko?
To si nemyslím. Jim Goodnight je najbohatší človek Severnej Karolíny a veľký lokálpatriot, určite odtiaľ
prácu nevezme. Slováci však môžu – a aj to robíme – hľadať nové oblasti použitia produktov SAS.
Napríklad sme zefektívnili koncept optimalizácie úverových rámcov. Produkt je štandardný, vyvinuli ho v
Amerike, ale aplikáciu na biznis problém v Európe sme dotiahli na Slovensku. Tento koncept sa teraz
využíva v mnohých ďalších krajinách.
Pomáhate analyzovať dáta bankám, telekomom. Verejná správa o to nemá záujem?
Na Slovensku máme len niekoľko zákazníkov vo verejnej správe. Napríklad špecifická aplikácia na
Pôdohospodárskej platobnej agentúre pomáha odhaľovať potenciálnych podvodníkov v žiadostiach o
eurofondy. V dvoch tretinách krajín EÚ však robíme napríklad na odhaľovaní daňových únikov a čiernej
práce. Chceli by sme to robiť aj na Slovensku, ale zatiaľ sme sa tomu veľmi nevenovali.
Môže itečková firma na Slovensku prosperovať aj bez štátnych zákaziek?
Myslím si, že áno, sme toho predsa príkladom. Verejné zákazky sú určite zaujímavé, ale musí byť
záujem aj vo verejnej správe. Ak príde vhodná príležitosť, určite sa o ňu budeme uchádzať.
Nie sú už itečkové biznisy v štátnej správe rozchytané?

Nie, veľa sa tam toho zatiaľ v oblasti biznis analytiky neriešilo. Potenciál určite existuje, napríklad
odhaľovanie podvodov v sociálnom poistení. My sa špecializujeme na pridanú hodnotu dát, nie na
budovanie infraštruktúry alebo produkčných systémov, o ktorých štátne IT doteraz bolo.
Ľudia z IT brandže v poslednom čase čoraz viac hovoria, že je problém s dostupnosťou kvalitných ľudí.
V SAS nemáme problém s prijímaním nových zamestnancov. Pravda, prijmeme za rok troch-štyroch
nových ľudí, čo nie je až tak veľa. My sa skôr snažíme budovať partnerskú sieť – na dodávku a podporu
riešení na báze SAS. Nepotrebujeme ani veľmi najímať z trhu. V posledných troch rokoch sme
vybudovali študentský program. Každý rok vezmeme dvoch študentov na internú stáž, počas ktorej robia
s našimi ľuďmi na projektoch. A vychádzajú z nej na takej úrovni, že aj keď ich nezamestnáme v SAS,
vieme ich umiestňovať u klienta.
Vychovávate nových ľudí aj priamo pre klientov?
Stáva sa nám, že projekty stoja, lebo klient nemá ľudí so skúsenosťami. Odbory ako dátový vedec alebo
dátový analytik nie je niečo, čo by ste na Slovensku mohli bežne študovať. A tak napríklad do banky
prišli ľudia, ktorí síce vyštudovali marketing, ale mysleli si, že budú robiť reklamu do televízie. Lenže
marketing v banke alebo v telekome je dnes o tom, že vás posadia pred databázu a analyzujete, komu,
kde a aký produkt ponúknuť.
Aký je rozdiel medzi mladými ľuďmi dnes a pred desiatimi--pätnástimi rokmi, keď ste do prace
nastupovali vy?
Sú asertívnejší. Keď som začínala ja, boli sme vďační za každú robotu. Keď šéf povedal, že niečo mám
urobiť, ani mi nenapadlo, že to neurobím, naštudovala som si to po nociach. Dnes mladí ľudia častejšie
očakávajú, že napríklad certifikáciu na SAS si urobia v pracovnom čase, alebo hovoria, že niečo nevedia
urobiť. Výraznejšie tiež oddeľujú pracovný život od súkromného. Myslím, že je to aj vývojom životného
štýlu. My sme sa v lete išli zabiť za brigádou, dnes je pomaly problém nájsť študenta na brigádu, lebo
mladí cestujú do zahraničia, rodičia im to vedia zaplatiť.
Predstavte si, že ste práve skončili školu. Zamestnali by ste sa v zabehnutej firme alebo v start-upe?
Išla by som do start-upu. Neviem si seba predstaviť v inštitúcii. Potrebujem za sebou vidieť výsledok a
robiť, čo chcem. A nie mať okolo administratívne bariéry, ktorým sa v inštitúcii nevyhnete. Ak chce
napríklad korporácia schvaľovať veci na ústredí v Ríme alebo v Londýne, tak si nepomôžete.
Myslíte si, že by o vás mohol mať nejaký start-up záujem, alebo ste už za vekovým limitom?
Nemyslím si, že start-up súvisí s vekom. Skôr je to o tom, či a koľko ste ochotní robiť. To, prečo ma ľudia
berú, je, že vedia, že keď bude treba, tak s nimi potiahnem, že nebudem na golfovom ihrisku. Alebo že
keď tu nie som, som u klienta, že keď niečo potrebujú, aj v noci im to vyriešim. A aj o tom je start-up.
Hana Kvartová (35)
Hana Kvartová, šéka slovenského SASZdroj - Maňo Štrauch
Narodila sa v Prešove. V rokoch 1997 – 2002 absolvovala Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Ešte počas štúdií začala pracovať v IT spoločnosti Dimano, najprv ako recepčná, potom ako
obchodná asistentka a napokon šesť rokov ako marketingová manažérka. V roku 2006 nastúpila do SAS
Slovakia ako konzultantka pre biznis analytiku. Šéfkou spoločnosti, country manažérkou, sa stala v roku
2010. H. Kvartová je vydatá a má jedno dieťa.
Partneri projektu:
Official image partner:
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30. Kľúčoví ľudia vo vedení ČSOB
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 10/09/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; Jakub
Mendel]
Juraj Ebringer
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre retailové, privátne bankovníctvo a ľudské zdroje

Do banky prišiel začiatkom roka 2013 zo spoločnosti ČSOB Leasing z pozície predsedu predstavenstva
a generálneho riaditeľa, kde predtým pôsobil od roku 1999 na rôznych pozíciách. Pracovné skúsenosti
má aj z pôsobenia v Komerčnej banke. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Je
zodpovedný za retailové a privátne bankovníctvo, za podnikateľov, malé firmy a pod jeho vedením sú aj
ľudské zdroje. Dôležitosť kladie na komplexnú spokojnosť so službami spoločnosti a jej kontinuálne
napredovanie k maximálnej spokojnosti klientov.
Branislav Straka
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre platby a elektronické distribučné kanály
Súčasťou vedenia je od roku 2006, predtým pôsobil vo funkcii člena Predstavenstva HVB Bank Slovakia
a tiež generálneho riaditeľa poisťovne Cardif Slovakia. Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu a
Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Je zodpovedný za elektronické kanály, platobné operácie,
zákaznícky servis, informačné technológie a manažment majetku. Kladie dôraz na inovatívne riešenia
pre klientov prostredníctvom tých najmodernejších technológií. V spolupráci s kolegami priniesol na trh
mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking, ktorá umožňuje vyriešiť množstvo bankopoisťovacích služieb
priamo z mobilu či tabletu.
Ľuboš Ondrejko
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre firemné bankovníctvo
Do ČSOB prišiel z VÚB, v ktorej od roku 1999 zastával pozíciu riaditeľa odboru riadenia pohľadávok,
neskôr rovnakú pozíciu v odbore financovania firemnej klientely a od roku 2002 pozíciu riaditeľa odboru
malých a stredných podnikov. V bankovom sektore pôsobí od roku 1997. Vyštudoval Právnickú fakultu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zodpovedá za korporátne bankovníctvo, malé a stredné
podniky, finančné trhy a právny odbor. Kladie dôraz na vysokú kvalitu služieb a spokojnosť klientov v
uvedenom segmente.
Marcela Výbohová
členka predstavenstva a vrchná riaditeľka pre riziká, compliance a riadenie zmien
Vo vedení ČSOB je od februára 2014, kde nastúpila z pozície riaditeľky Divízie platieb ČSOB, kde
pracovala od roku 2008. Úspešne riadila depozitné produkty, bezhotovostný a hotovostný platobný styk,
platobné karty a bankové operácie. Zodpovedná bola aj za zavedenie eura, migráciu a zavedenie SEPA
štandardov v uvedených oblastiach. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a od skončenia
štúdia pracuje v bankovom sektore. Zodpovedá za manažment rizika, compliance a útvar organizácie
vrátane riadenia procesov a projektov.

Späť na obsah

31. Katarínu Macháčkovú zvolili za podpredsedníčku strany Sieť
[Téma: Ekonomická univerzita; Hornonitrianske noviny; 09/09/2014; 35/2014; s.: 2; SPRAVODAJSTVO;
TASR]
Primátorka Prievidze patrí k zakladateľom nového politického subjektu. Jeho predsedom je Radoslav
Procházka.
PRIEVIDZA. Predsedom novej politickej strany Sieť sa podľa očakávaní stal jej zakladateľ a bývalý
poslanec Národnej rady SR za KDH Radoslav Procházka. Za prvého podpredsedu si delegáti
ustanovujúceho snemu v Žiline zvolili martinského primátora Andreja Hrnčiara. Ďalšími podpredsedami
sú prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína
Cséfalvayová, primátorka Prievidze Katarína Macháčková, poslanec NR SR Miroslav Beblavý (pôvodne
za SDKÚDS, aktuálne nezaradený) a bývalý šéf košického kardioústavu Eduard Adamčík. Macháčková
patrí k zakladajúcim členom politického subjektu Sieť. Sieť sa podľa Procházku nezaradí do konkrétneho
politického smeru. Strana chce byť v prvom rade novou generáciou pre verejnú službu, ktorá má istú
odbornú a životnú skúsenosť, no je odolná voči starým schémam a vyšliapaným chodníčkom. Na
ustanovujúcom sneme Siete sa zúčastnilo viac ako sto delegátov. TASR
Foto:
Katarína Macháčková

Počas prejavu na ustanovujúcom sneme strany Sieť. FOTO: TASR
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32. Ďalšie zmeny na ministerstvách. Na rade sú štátni tajomníci
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 10/09/2014; 173/2014; s.: 4; EKONOMIKA; redakcia]
POLITIKA
Ďalšie rošády na ministerstvách. Tentoraz na postoch štátnych tajomníkov. V rezorte financií má na
nové miesto nastúpiť Radko Kuruc. Ďalej štátneho tajomníka ministerstva školstva Štefana Chudobu
vymení Juraj Draxler. Štefana Adama by mal v agrorezorte nahradiť Jozef Spevár a na ministerstve
hospodárstva má Dušana Petríka zase vymeniť Miroslav Obert. Nových tajomníkov by mala dnes
vymenovať vláda. "Bude sa o tom dnes rokovať," potvrdila hovorkyňa úradu Beatrice Szabóová. Mená,
ktoré ako prvá zverejnila agentúra TASR, však konkretizovať nechcela.
Radko Kuruc
Spolupracoval na zavedení eura na Slovensku. Jeho hlavnou úlohou bola komunikačná stratégia. Písal
sa rok 2007. V súčasnosti, čiže o sedem rokov, pôsobí v rezorte financií ako poradca ministra. Reč je o
Radkovi Kurucovi, novom adeptovi na štátneho tajomníka, čiže pravej ruky financmajstra Petra Kažimíra
(Smer-SD). Poďme však po poriadku. V roku 2001 promoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Tu pokračoval aj v doktorandskom štúdiu i ako odborný asistent. Už počas
štúdia pracoval aj v Hospodárskych novinách, kde sa šesť rokov špecializoval na makroekonomiku a
finančné trhy. Z médií potom prešiel k práci pre Národnú banku Slovenska, kde pôsobil aj ako poradca
guvernéra Ivana Šramka. Od nástupu súčasnej vlády je poradcom ministra financií.
Jozef Spevár
Zo štátneho podniku rovno na ministerstvo. Taký je v skratke príbeh potenciálneho štátneho tajomníka
agrorezortu Jozefa Spevára. Ten v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ výrobno-technického úseku v podniku
Lesy Slovenskej republiky. Inak je verejnosti pomerne neznámy. Z dostupných informácií je však zrejmé,
že práve s lesmi sa spája veľká časť jeho pracovnej kariéry, ak nie celá. V roku 2010 ešte za
ministrovania Zsolta Simona (Most-Híd) sa podľa medializovaných informácií uchádzal o post šéfa
Štátnych lesov. V tom čase bol na čele Odštepného závodu v Prievidzi. Nakoniec však v konkurencii
troch kandidátov neuspel.
Juraj Draxler
Vyučoval a venoval sa poradenstvu. Aj týmto sa posledné roky zaoberal nový možný štátny tajomník
ministerstva školstva Juraj Draxler. Známy je najmä z práce v Centre pre európske politické štúdie,
skrátene CEPS. Tu pracoval najmä na programe financovanom Európskou komisiou, ktorej cieľom bolo
podporovať mladých výskumníkov pri štúdiu problematiky starnutia ľudí. Zaoberal sa teda prioritne
dôchodkovými reformami. "Píšem časti alebo celé správy v rámci rôznych výskumných projektov, zväčša
pre Európsku komisiu. Organizujem semináre, navštevujem semináre, zabezpečujem koordináciu
niektorých výskumných projektov," priblížil časť svojej práce. Okrem toho pravidelne blogoval a písal
komentáre pre mnohé slovenské aj zahraničné médiá.
Miroslav Obert
Jeho meno sa spája s dvoma slovenskými energetickými podnikmi. Čoskoro by mal však vystriedať na
mieste štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Dušana Petríka. Reč je o Miroslavovi Obertovi,
ktorého meno nie je na verejnosti príliš známe. V akciovej spoločnosti vo vlastníctve štátu – Jadrovej a
vyraďovacej spoločnosti zastáva už viac ako tri roky pozíciu podpredsedu predstavenstva. Okrem toho
pôsobí aj v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ide o pološtátnu firmu, kde je členom dozornej
rady.
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33. Radi by sme kúpili menšiu banku či poisťovňu
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 10/09/2014; 173/2014; s.: 9,10; HN plus; Jakub Mendel]

ESÁ SLOVENSKÉHO BIZNISU
V seriáli HN Esá slovenského biznisu vám prinášame profily kľúčových slovenských firiem. Dnes o
bankovom trhu s generálnym riaditeľom ČSOB Danielom Kollárom.
ROZHOVOR
Generálny riaditeľ ČSOB na Slovensku Daniel Kollár prezradil HN plány na expanziu banky na
Slovensku:
Jakub Mendel
Zisk ČSOB aj ostatných bánk na Slovensku "ťahá hore" predovšetkým úverovanie domácností. To rastie
niekoľkonásobne rýchlejšie ako reálna ekonomika či disponibilný príjem ľudí. Neobávate sa, že to
prinesie problémy a prílišné zadlženie domácností?
Riziko tu je. Našťastie bola kríza, prehriatie v iných krajinách, hlavne v Spojených štátoch. Manažmenty
bánk tak majú lekciu. Našťastie nie zo slovenského trhu. V ČSOB veľmi pozorne sledujeme rôzne
porovnávacie ukazovatele. Národná banka Slovenska taktiež monitoruje tento vývoj. Verím, že keby
úverovanie, napríklad v prípade hypoték, dosiahlo určitú hraničnú úroveň, dôjde k obmedzovaniu
poskytovania hypoték a úverov.
Dynamika rastu úverovania domácností na Slovensku je jedna z najväčších v rámci Európskej únie.
Nemyslíte si, že je dôvod na obavy?
Vidieť, že trh ide plnou rýchlosťou. Určite však nie je dôvod sa znepokojovať, lebo úverovanie ešte nie je
v hraničných hodnotách.
Nebude už neskoro na zásah, keď sa trh dostane do hraničných hodnôt?
Samozrejme, že treba zasiahnuť v predstihu. Tento stav však ešte určite nenastal. Celková zadlženosť
obyvateľstva nie je veľká, aj keď rastie veľkým tempom. Takže určite budeme musieť v tejto oblasti
časom zasiahnuť. Veľmi dobré je, že banka bude regulovať aj nebankové subjekty. Trh by tak mal byť
lepšie chránený pred rizikom. Navyše, všetky banky musia robiť záťažové testy. Aj my pravidelne každý
kvartál testujeme naše portfólio na schopnosť odolávať šokom v ekonomike. Na to majú potom rezervy,
ktoré to musia uniesť.
Vďaka čomu napreduje zadlžovanie domácností takým veľkým tempom?
Treba si uvedomiť, čo je motorom dopytu. Máme tu rekordne nízke úrokové sadzby. Len za 12 mesiacov
klesli úroky približne o jeden a pol percenta. To je taký obrovský pokles, že to jednoducho motivuje na
nákupy. Navyše ceny nehnuteľností v podstate nerastú. Sú tu pozitívne vyhliadky pre slovenskú
ekonomiku. Hovorí sa o raste tesne pod úrovňou troch percent. Navyše nezamestnanosť sa nezvyšuje,
skôr sa môže mierne znížiť. Našťastie, vďaka kríze prestali rásť aj ceny nehnuteľností a ich hodnota sa
zreálnila. Nevidím preto žiadnu bublinu na realitnom trhu. Predpokladám pozitívny vývoj do budúcnosti.
Samozrejme, všetko sa môže zmeniť, ak by prišli veľké šoky, ako to bolo na začiatku poslednej krízy. To
je však hypotetická otázka.
Hovoríte, že trh ide plnou rýchlosťou. Ako dlho bude ešte trvať, kým sa trh s úvermi pre domácnosti
nasýti?
Myslím si, že ešte minimálne dva roky bude priestor na také poskytovanie úverov, aké vidíme dnes.
Rozmýšľate v ČSOB o tom, kde budete hľadať ďalšie zdroje pre rast ziskov, keď boom úverovania
domácností ustane?
To je dobrá otázka pre celé bankovníctvo. Keď sa pozrieme na nás ako na ČSOB, máme výhodu, že
máme široké portfólio produktov, a teda takpovediac stojíme na viacerých nohách.
Čo teda konkrétne robíte?
Snažíme sa vytvárať iné zdroje príjmov. Príkladom je ponúkanie ďalších produktov k hypotékam. S
jednou novou hypotékou je ČSOB schopná v priemere predať klientovi takmer šesť ďalších produktov.
To je najviac na trhu. Snažíme sa byť finančným domom pre poskytnutie všetkých služieb s kvalitným
poradenstvom a servisom. A to tak, aby ich mal zákazník k dispozícii nonstop aj v pohodlí domova či na
cestách. To je hlavná stratégia našej banky. Neradi by sme sa spoliehali len na úvery na bývanie. Teraz
je tu síce dopyt, ale to pominie.

Takže zdroje ziskov môžu byť napríklad v poplatkoch?
Skôr by som povedal, že v kompletnej ponuke. Banka, poisťovňa, lízing, stavebné sporenie. Všetky
segmenty od retailu cez malé a stredné podniky až po korporátne a privátne bankovníctvo. Ľudia sa
menia, budú menej chodiť do pobočiek. Verím, že keď to takto budeme robiť, klient nás bude využívať
ako hlavnú banku.
Keď sa pozrieme do blízkej budúcnosti, aké ďalšie príležitosti pre banky a rast ich zisku môže trh
priniesť?
Od krízy klesá úverovanie firiem. Očakávam, že s postupným oživovaním ekonomiky musí prísť aj nárast
investičného apetítu firiem. Bude potrebné pristúpiť k modernizácii technológií a výmene starých strojov.
A my sme tu pripravení stať sa súčasťou tohto nového investičného cyklu. Navyše, aj toto by mohol byť
ďalší zdroj príjmu bánk.
Momentálne úverovanie podnikov skôr stagnuje. Pociťujete to?
Áno. Celkovo úverovanie podnikov stagnuje, alebo mierne klesá aj u nás. Stále sme však jedným z
lídrov vo financovaní podnikov. Aj vďaka výhodným pôžičkám v spolupráci s Európskou investičnou
bankou sa nám darí rásť dvojciferným tempom v prípade malých a stredných podnikov.
Plánujete v súvislosti s vytváraním nových zdrojov ziskov expandovať a rozširovať pobočkovú sieť?
Dlhodobo sa nám darí zvyšovať podiel na trhu, pričom sa snažíme sústrediť hlavne na retailovú oblasť.
Len v tomto roku sa nám zvýšil čistý počet klientov asi o štyritisíc. Som však presvedčený, že máme
dostatočné množstvo pobočiek. Ich počet nebudeme výrazne meniť. Budeme však robiť zmenu štruktúry
pobočiek. Konkrétne zvyšovať podiel poradenstva, čo je aj ďalší zdroj príjmov. Budeme postupne
zvyšovať kvalifikáciu našich ľudí, aby vedeli na pobočke poskytovať kompletný servis. Dnes je väčšina
návštev pobočiek spojená s výberom alebo vkladom. To sa však zmení zavádzaním iných spôsobov
platieb, ako je internetové a mobilné bankovníctvo.
Koľko približne ročne investujete do nových technológií?
Jednoznačne sa zvyšujú náklady na zavádzanie a vývoj nových technológií. Zjednodušene sa dá
povedať, že tak, ako sme v minulosti investovali do rozvoja pobočkovej siete, dnes investujeme do
mobilného a internetového bankovníctva.
Sú už tieto náklady vyššie ako výdavky na pobočky?
Stále najväčšie náklady sú na pobočkové siete. Keď si to zoberieme na počet zamestnancov, na
pobočkách pracuje približne polovica ľudí v banke. A to nehovorím len o ČSOB, ale všeobecne o
tradičných bankách. Treba si uvedomiť, že je to aj výhoda bánk a určitá bariéra pre vstup internetových
bánk a alternatívnych poskytovateľov platobného styku na vstup na trh. Vieme, že sa do platobných
systémov snažia vstúpiť Facebook, Apple, Google či mobilní operátori.
Vnímate vstup nových hráčov ako reálnu hrozbu?
Jednoznačne. V klasickom bankovníctve, ako sú vklady a úverovanie, je vďaka reguláciám a
požiadavkám na kapitál bariéra pre vstup spomínaných firiem dosť veľká. Ale v platobnom styku je to
riziko väčšie. Snažia sa vytrhnúť bankám platobný styk ako taký. Ja však verím, že klient bude stále
potrebovať pobočku. Bude chcieť vidieť fyzicky pobočku, tvár svojho bankára. Mať kvalitnú pobočkovú
sieť bude stále konkurenčná výhoda bánk. Banky však musia investovať aj do nových technológií.
Ako na túto hrozbu reagujete?
Napríklad rozširovaním možností našej mobilnej aplikácie. Už teraz poskytuje okrem bežných bankových
služieb aj možnosť zakúpenia cestovného poistenia aj s asistentom. Je to v rámci jednej aplikácie pre
ČSOB, kde budeme pridávať ďalšie služby. Teraz sa tam dá napríklad splatiť mimoriadna splátka
hypotéky, je tam prehľad splátok do konca mesiaca a podobné vymoženosti. V najbližších dvoch rokoch
plánujeme pridať napríklad prehľad investícií klienta do podielových fondov v rámci KBC či služby a
produkty, ktoré poskytuje ČSOB stavebná sporiteľňa.
Pokračovanie na strane 10
Dokončenie zo strany 9

Vráťme sa k plánom na expanziu. Niektoré banky pripúšťajú aj skupovanie konkurentov. Mimochodom,
nedostala KBC ponuku od Sberbank na kúpu slovenskej dcéry – ČSOB?
Určite nie. Nič také sme nezaznamenali. ČSOB patrí v skupine KBC k top piatim spoločnostiam. Na
slovenskom trhu máme dlhodobú stratégiu. Dokonca my sa pozeráme, čo je na tomto trhu k dispozícii.
Na prípadnú akvizíciu. Aj po kúpe Istrobanky sa stále pozeráme, či nie je nejaká poisťovňa alebo menšia
banka na Slovensku na predaj. Je to vďaka tomu, že materská KBC má výborné výsledky.
Máte vytypovaný okruh spoločností na prípadnú akvizíciu?
V princípe vyhodnocujeme každú príležitosť, ktorá sa na trhu vyskytne.
Je vôbec momentálne nejaká banka či poisťovňa na Slovensku na predaj?
Na Slovensku je tých príležitostí veľmi málo. Momentálne nie je nikto v ponuke. Predpokladám však, že
v priebehu roka až dvoch sa nejaké mená vyskytnú.
Za prvých šesť mesiacov tohto roka väčšine bánk na Slovensku rástli zisky. V prípade ČSOB sme videli
mierny pokles. Čím to bolo spôsobené?
Zisky celého sektora rástli o viac ako tri percentá. ČSOB skupina zaznamenala približne rovnaký zisk
ako minulý rok. Veľmi malý medziročný pokles bol spôsobený tým, že sme mali vlani jeden mimoriadny
výnos z dividend. To zvýšilo porovnávací základ. Tento rok navyše prišlo znovuzavedenie odvodov do
fondu ochrany vkladov. Nebyť týchto udalostí, rástli by sme z pohľadu zisku ešte o niečo viac ako trh.
Na základe čoho usudzujete, že by inak zisk rástol?
Tento rok sa nám podarilo zvýšiť úrokové výnosy. Dokonca viac ako konkurencii. Bolo to vďaka
rekordnému predaju úverov. Tu sme rástli o 14 percent, kým trh celkovo rástol o jedno percento
pomalšie. Náklady sa nám pritom podarilo udržať v podstate na rovnakej úrovni.
Zaujímavé je, že samotnej ČSOB sa v porovnaní s ČSOB stavebnou sporiteľňou darilo dobre. Sporiteľni
sa totiž medziročne znížil zisk takmer o štvrtinu.
Práve v prípade sporiteľne sa totiž najviac na hospodárení podpísal vplyv znovuzavedenia platieb do
fondu ochrany vkladov. Tým, že sporiteľňa je oveľa menšia ako banka, tak takéto vplyvy majú väčší
dosah na výsledok. Odvod do fondu sa totiž počíta z vkladov. A sporiteľňa má oveľa väčší objem
vkladov v pomere k celkovej tvorbe zisku. Dôležité je, že sporiteľni sa podarilo zvyšovať počet nových
zmlúv. A to až o pätinu. Navyše nám stúpol aj objem úverov o šesť percent.
Na budúci rok sa zníži bankový odvod na polovicu. Očakávate tak aj rast ziskov?
Len veľmi minimálny.
Prečo?
Zníženie odvodu, inak jedného z najväčších daňových zaťažení na svete, sme čakali. Samozrejme, s
istou obavou, či zníženie nebude ohrozené vývojom deficitu a snahou znižovať dlh štátu. Našťastie,
politici v tomto držia sľuby a budú postupovať podľa zákona. Bohužiaľ však ide do platnosti na európskej
úrovni rezolučný mechanizmus – od budúceho roka banky budú musieť prispievať do fondu na riešenie
prípadných problémov bánk v budúcnosti. Takže tá úľava bude malá. Zaťaženosť sa zníži približne o
desať percent. Takže keď doteraz bankový odvod odoberal približne 30 percent ziskov, po novom bude
v kombinácii s odvodom do nového fondu odčerpávať približne 27 percent.
Kto je Daniel Kollár
Už viac ako desať rokov stojí v čele Československej obchodnej banky na Slovensku ako jej generálny
riaditeľ a predseda predstavenstva. Vo finančnej skupine pôsobil aj predtým. Už v roku 1997 pracoval
ako zakladajúci generálny riaditeľ spoločnosti ČSOB Leasing a člen dozornej rady v ČSOB stavebnej
sporiteľni. Kollár vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity a Obchodnú fakultu
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Vieme, že do platobných systémov sa snažia vstúpiť Facebook aj Google.
Na realitnom trhu nevidím žiadnu bublinu.
Verím, že klient bude stále potrebovať pobočku.

ČSOB v číslach
Počet zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny
2009 2 909
2010 2 724
2011 2 716
2012 2 747
2013 2 646
2014 2 678
Členovia finančnej skupiny ČSOB
ČSOB Banka
ČSOB Poisťovňa
ČSOB Factoring
ČSOB Leasing
ČSOB stavebná sporiteľňa
ČSOB nadácia
KBC Asset Management
Hospodárenie ČSOB Finančná skupina (v mil. eur)
Čistý zisk
2009* -16,4
2010 51,7
2011 55,4
2012 55,7
2013 63,1
Vklady a úvery od klientov Úvery poskytnuté klientom
2009* 3 501 3 311
2010 3 473 3 427
2011 3 583 3 986
2012 4 076 4 132
2013 4 200 4 247
Poznámka: *V roku 2009 sa zlúčili ČSOB a Istrobanka. Položky výkazu ziskov a strát nezahŕňajú
transakcie Istrobanky realizované do 1. 7. 2009, preto tieto údaje nie sú medziročne plne porovnateľné.
Zdroj - ČSOB, konsolidované údaje, Infografika: HN/D. Prokopová
Kľúčoví ľudia vo vedení ČSOB
Juraj Ebringer člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre retailové, privátne bankovníctvo a ľudské zdroje
Do banky prišiel v roku 2013 zo spoločnosti ČSOB Leasing z pozície generálneho riaditeľa, kde predtým
pôsobil od roku 1999. Skúsenosti má aj z pôsobenia v Komerčnej banke. Vyštudoval Ekonomickú
univerzitu v Bratislave. Je zodpovedný za retailové a privátne bankovníctvo, podnikateľov, malé firmy a
ľudské zdroje. Dôležitosť kladie na komplexnú spokojnosť so službami spoločnosti a jej napredovanie.
Branislav Straka člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre platby a elektronické distribučné kanály
Súčasťou vedenia je od roku 2006, predtým pôsobil vo vedení HVB Bank Slovakia a ako generálny
riaditeľ poisťovne Cardif Slovakia. Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu a Ekonomickú univerzitu
v Bratislave. Je zodpovedný za elektronické kanály, platobné operácie, zákaznícky servis, informačné
technológie a manažment majetku. Kladie dôraz na inovatívne riešenia pre klientov.
Ľuboš Ondrejko člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre firemné bankovníctvo
Do ČSOB prišiel z VÚB, v ktorej od roku 1999 zastával pozíciu riaditeľa odboru riadenia pohľadávok,
neskôr rovnakú pozíciu v odbore financovania firemnej klientely a od roku 2002 pozíciu riaditeľa odboru
malých a stredných podnikov. V bankovom sektore pôsobí od roku 1997. Vyštudoval Právnickú fakultu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zodpovedá za korporátne bankovníctvo, malé a stredné
podniky, finančné trhy a právny odbor.

Marcela Výbohová členka predstavenstva a vrchná riaditeľka pre riziká, compliance a riadenie zmien
Vo vedení ČSOB je od roku 2014. Nastúpila z pozície riaditeľky Divízie platieb ČSOB, kde pracovala od
roku 2008. Úspešne riadila depozitné produkty, bankové operácie či platobné karty, zodpovedala aj za
zavedenie eura. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Zodpovedá za manažment rizika,
compliance a útvar organizácie vrátane riadenia procesov a projektov.
DOTAZNÍK
Daniel Kollár, generálny riaditeľ ČSOB:
Aký bol váš prvý deň na súčasnej pozícii?
Bolo to už dávno, pred 10 rokmi. Nastúpil som na miesto riaditeľa vtedy zahraničnej pobočky ČSOB na
Slovensku, ktorá v tom čase nemala samostatný slovenský topmanažment. Cítil som sa na tú banku a
jej výzvy veľmi sám. Našťastie sa nám toho podarilo za ten čas veľa zmeniť.
Aký bol váš najťažší deň v práci?
Asi ten prvý, odvtedy je to len lepšie. Ale ťažko vnútorne prežívam každé zlyhanie služieb či procesov
voči klientom. Zákazníci sú stále náročnejší a my chceme byť perfektní. Aj desatinová chybovosť je vo
finančníctve vnímaná ako zlyhanie. O to viac som motivovaný sa neustále zlepšovať.
Pamätáte si moment, kedy ste zistili, že vaše rozhodnutie nebolo správne?
Moja práca je aj o prijímaní rozhodnutí a skúšaní nových prístupov. V zásadných rozhodnutiach som,
našťastie, zatiaľ nič neoľutoval, a to myslím úprimne. Moja práca je aj o práci s množstvom ľudí. Tu sa
viete pomýliť, s kým spolupracovať, s kým nie. Inokedy som zase príliš delegoval, či naopak,
centralizoval. Ale baví ma to, práca s ľuďmi je náročná, no prináša prekvapenia, emócie, zábavu... A to
je energia.
Čo by ste robili, ak by ste sa nestali tým, čím ste dnes?
Ak by som mal nasledovať prvé vysnívané zamestnanie, keď som mal osem rokov, tak kamionistom.
Bavilo ma a stále baví šoférovať dlhé trasy a cestovať. Pri šoférovaní mi naskočí iný spôsob premýšľania
a napadajú mi iné idey, cestovanie poskytuje objavovanie nových vecí. Tento rok sme s rodinou
absolvovali 3 000 km na požičanom obytnom aute po EÚ v skromných kempingových podmienkach. A
nielen ja som mal ten správne dobrý "kamionistický" zážitok.
Predpokladám, že v priebehu roka až dvoch sa na trhu vyskytne banka alebo poisťovňa na predaj.
Foto:
Generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár tvrdí, že o dva roky bude trh s úvermi nasýtený a banky budú
musieť hľadať nové zdroje ziskov.
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34. Ďalšie zmeny na ministerstvách. Na rade sú štátni tajomníci
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 10/09/2014; HNonline, Slovensko; Michaela Kušnírová]
Ďalšie rošády na ministerstvách. Tentoraz konkrétne na postoch štátnych tajomníkov, a to až na štyroch
ministerstvách. A to v rezorte financií, kde má na nové miesto nastúpiť Radko Kuruc. Ďalej štátneho
tajomníka ministerstva školstva Štefana Chudobu vymení Juraj Drexler. Štefana Adama by mal v
agrorezorte nahradiť Jozef Spevár a na ministerstve hospodárstva má Dušana Petríka zase vymeniť
Miroslav Obert.
Nových tajomníkov by mala dnes vymenovať vláda. "Bude sa o tom dnes rokovať," potvrdila hovorkyňa
úradu Beatrice Szabóová. Mená, ktoré ako prvá zverejnila agentúra TASR, však konkretizovať nechcela.
Ide tak už o druhé zmeny, ktoré vláda v polčase svojho vládnutia stihla urobiť. K prvým prišlo pred
dvoma mesiacmi, keď vtedajší minister školstva Dušan Čaplovič a minister hospodárstva Tomáš
Malatinský podali demisiu. Nahradili ich Pavol Pavlis a Peter Pellegrini.
Radko Kuruc

Spolupracoval na zavedení eura na Slovensku. Jeho hlavnou úlohou bola komunikačná stratégia. Písal
sa rok 2007. V súčasnosti, čiže o sedem rokov, pôsobí v rezorte financií ako poradca ministra. Reč je o
Radkovi Kurucovi, novom adeptovi na štátneho tajomníka, čiže pravej ruky financmajstra Petra Kažimíra
(Smer-SD).
Poďme však po poriadku. Kde sa jeho úspech začal? V roku 2001 promoval na Obchodnej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tu pokračoval aj v doktorandskom štúdiu i ako odborný asistent.
Už počas štúdia pracoval aj v Hospodárskych novinách, kde sa šesť rokov špecializoval na
makroekonomiku a finančné trhy.
Z médií potom prešiel k práci pre Národnú banku Slovenska, kde spolupracoval pri zavádzaní eura.
Okrem spomínanej komunikácie tu pôsobil aj ako poradca guvernéra Ivana Šramka. Z banky odišiel v
roku 2010, keď sa skončilo guvernérovo funkčné obdobie. Pokračoval prácou v Inštitúte hospodárskej
politiky, ktorý analyzuje narábanie s verejnými financiami, tak "aby bolo možné obohatiť názorové
spektrum, ktoré by sprevádzalo najmä strategické rozhodnutia štátnych orgánov".
Z tejto mimovládnej neziskovej organizácie prešiel na ministerstvo financií.
Juraj Draxler
Vyučoval a venoval sa poradenstvu. Aj týmto sa posledné roky zaoberal nový možný štátny tajomník
ministerstva školstva Juraj Draxler. Známy je najmä z práce v Centre pre európske politické štúdie,
skrátene CEPS. Tu pracoval najmä na programe financovanom Európskou komisiou, ktorej cieľom bolo
podporovať mladých výskumníkov pri štúdiu problematiky starnutia ľudí. Zaoberal sa teda prioritne
dôchodkovými reformami. "Píšem časti alebo celé správy v rámci rôznych výskumných projektov, zväčša
pre Európsku komisiu. Organizujem semináre, navštevujem semináre, zabezpečujem koordináciu
niektorých výskumných projektov," priblížil časť svojej práce. Okrem toho pravidelne blogoval a písal
komentáre pre mnohé slovenské aj zahraničné médiá.
Jozef Spevár
Zo štátneho podniku rovno na ministerstvo. Taký je v skratke príbeh potenciálneho štátneho tajomníka
agrorezortu Jozefa Spevára. Ten v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ výrobno-technického úseku v podniku
Lesy Slovenskej republiky. Inak je verejnosti pomerne neznámy. Z dostupných informácií je však zrejmé,
že práve s lesmi sa spája veľká časť jeho pracovnej kariéry, ak nie celá. V roku 2010 ešte za
ministrovania Zsolta Simona (Most-Híd) sa podľa medializovaných informácií uchádzal o post šéfa
Štátnych lesov. V tom čase bol na čele Odštepného závodu v Prievidzi. Nakoniec však v konkurencii
troch kandidátov neuspel.
Miroslav Obert
Jeho meno sa spája s dvoma slovenskými energetickými podnikmi. Čoskoro by mal však vystriedať na
mieste štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Dušana Petríka. Reč je o Miroslavovi Obertovi,
ktorého meno nie je na verejnosti príliš známe. V akciovej spoločnosti vo vlastníctve štátu – Jadrovej a
vyraďovacej spoločnosti zastáva už viac ako tri roky pozíciu podpredsedu predstavenstva. Okrem toho
pôsobí aj v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ide o pološtátnu firmu, kde je členom dozornej
rady.
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35. Do sezóny s vekovým priemerom 20 rokov
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 11/09/2014; 209/2014; s.: 28; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]
Prezident vicemajstrovských volejbalistiek Slávie EU Bratislava VLADIMÍR HANČÍK o ambíciách
omladeného tímu
"Máme mladé, ale ambiciózne družstvo. Chceme stavať najmä na kolektívnosti, bojovnosti a súdržnosti,"
hovorí prezident volejbalistiek Slávie Ekonomická univerzita Bratislava Vladimír Hančík na úvod
začínajúcej sa sezóny, do ktorej vstupujú štrnásťnásobné majsterky Slovenska s vekovým priemerom 20
rokov.
- Nový ročník extraligy sa začne 27. septembra. Kedy začali prípravu slávistky?
"Sezónu sme odštartovali 11. augusta krátkou prípravou doma. Podobne ako vlani, aj tentoraz sa nám
podarilo vybaviť týždňové sústredenie na Štrbskom Plese. Naň nadviazal kondičnoherný cyklus v
bratislavskom Horskom parku v prírode a v telocvični Ekonomickej univerzity. Práve na príprave

družstva a zabezpečení turnajov nám výrazne pomohla a naďalej s ňou pokračujeme vo výbornej
spolupráci."
- Podarilo sa vám v súlade s lanským osvedčeným modelom zaradiť do augustového cyklu aj prípravný
turnaj?
"Áno, prvú hernú akciu sme absolvovali 29. augusta, keď sme odohrali ľahší jednodňový domáci turnaj s
UTE Budapešť a Senicou. Nad novoutvorenou Senicou sme zvíťazili 3:0 a Maďarky sme zdolali 3:1,
pričom výkon v tomto dueli bol nádejný. Od úvodu septembra trénujeme v hale Mladosť. Minulý víkend
bolo naše družstvo na ťažkom trojdňovom turnaji v Olomouci, kde obsadilo piatu priečku. Teraz sme boli
na dvojdňovom turnaji s poľskými a bieloruskými družstvami v poľskom Bobowe, kde sme skončili
druhí."
- Príprava vyvrcholí týždeň pred ligou už tradičným Slávia EU Cupom, na ktorom za zúčastnia Senica,
UTE Budapešť, Vasas Budapesť a český Šternberk. S akým družstvom sa predstaví Slávia EU v
extralige v sezóne 2014/15?
"Pokračujeme v obnove družstva, ktorú sme naštartovali už v uplynulom roku. Vlani nám odišli z kádra tri
hráčky základnej zostavy, tentoraz dokonca štyri – Pištěláková bude hrať v kazašskej Astane,
Smataníková začala v rakúskom Linzi, Kóšová v nemeckom Aachene a Svatošová sa rozhodla pre
prestávku. O to viac sa tešíme, že sa nám podarilo predĺžiť spoluprácu s Kuciakovou a Rákošovou na
ďalšiu sezónu. Práve ony dve s Mitrengovou a novou nahrávačkou Kosekovou by mali prispieť ku kvalite
družstva."
- Prestup nahrávačky Kosekovej z Bratislavského volejbalového klubu sme už avizovali. Aké ďalšie
posily vám pribudli?
"Dotiahli sme prestup Candrákovej z COP Nitra, preradili sme nahrávačku Zamecovú z našej juniorky.
Naše ďalšie juniorky, ktoré už si vyskúšali extraligu vlani - Szabóová, Doležajová, Mikšíková, Sikelová a
Doludová - sa už musia presadiť. Práve od týchto dievčat spolu s mladou Hudecovou si sľubujeme, že
môžu výkonnostne rásť a tvoriť základ pre budúce roky."
- Čaká na vás netradičná sezóna, v ktorej už nebudete pôsobiť v medzinárodnej súťaži. Ako to vnímate,
nebude dievčatám chýbať motivácia "len" na extraligu a Slovenský pohár?
"Toho sa neobávam. Je však pravda, že už viac ako desať rokov sa nestalo, že by sme nehrali v
nadnárodnej súťaži. Tento model nemáme zažitý, je to pre nás niečo nové a sami sme zvedaví, ako ho
zvládneme."
- Čiže v konečnom dôsledku to bude možno ešte náročnejšie, ako keď ste im "tolerovali" prehry v
stredoeurópskej lige, kde zbierali skúsenosti?
"Nepochybne. Preto sa spoliehame aj na fanúšikovskú podporu, ktorá nás hnala dopredu v uplynulej
sezóne. Zároveň však chcem pripomenúť, že skúsenosti, ktoré dievčatá naberali v medzinárodnej
konfrontácii, bude veľmi zložité nahradiť. Pre výkonnostný rast a výchovu nádejných reprezentantiek je
nesmierna škoda, že stredoeurópska liga sa nebude hrať a naše hráčky nebudú prichádzať do styku s
medzinárodným volejbalom."
- Trúfate si aj s takým mladým tímom neprerušiť sériu 21 finálových účastí v boji o majstra Slovenska?
"Menšie ciele si nemôžeme dať. Je na hráčkach, ako sa vyrovnajú s tlakom očakávaní. Čaká na nás
náročná sezóna. Súperi sa budú chcieť proti nám vytiahnuť, Slávia je Slávia. Na dievčatá čaká neľahká
úloha - v každom dueli potvrdzovať rolu favoritiek a fakt, že patria k lepšej časti extraligových tímov."
LUCIA JEŽÍKOVÁ
Súperi sa budú chcieť proti nám vytiahnuť, Slávia je Slávia.
ZMENY V SLÁVII EU
ODCHODY
PIŠTĚLÁKOVÁ ASTANA (Kaz.)
SMATANÍKOVÁ LINZ (Rak.)
KÓŠOVÁ AACHEN (Nem.)
SVATOŠOVÁ PRESTÁVKA
PRÍCHODY

KOSEKOVÁ BVK BRATISLAVA
CANDRÁKOVÁ COP NITRA
ZAMECOVÁ JUNIORKA
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36. Ďalšie zmeny na ministerstvách. Na rade sú štátni tajomníci
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 10/09/2014; HNonline, Slovensko; Michaela Kušnírová]
Aktualizované: 2014-09-10 13:02:04
Ďalšie rošády na ministerstvách. Tentoraz konkrétne na postoch štátnych tajomníkov, a to až na štyroch
ministerstvách. A to v rezorte financií, kde na nové miesto nastúpi Radko Kuruc. Ďalej štátneho
tajomníka ministerstva školstva Štefana Chudobu vymení Juraj Drexler. Štefana Adama v agrorezorte
nahradí Jozef Spevár a na ministerstve hospodárstva Dušana Petríka zase vymení Miroslav Obert.
Nových tajomníkov dnes vymenovala vláda. Ide tak už o druhé zmeny, ktoré vláda v polčase svojho
vládnutia stihla urobiť. K prvým prišlo pred dvoma mesiacmi, keď vtedajší minister školstva Dušan
Čaplovič a minister hospodárstva Tomáš Malatinský podali demisiu. Nahradili ich Pavol Pavlis a Peter
Pellegrini.
Radko Kuruc
Spolupracoval na zavedení eura na Slovensku. Jeho hlavnou úlohou bola komunikačná stratégia. Písal
sa rok 2007. V súčasnosti, čiže o sedem rokov, pôsobí v rezorte financií ako poradca ministra. Reč je o
Radkovi Kurucovi, novom adeptovi na štátneho tajomníka, čiže pravej ruky financmajstra Petra Kažimíra
(Smer-SD).
Poďme však po poriadku. Kde sa jeho úspech začal? V roku 2001 promoval na Obchodnej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tu pokračoval aj v doktorandskom štúdiu i ako odborný asistent.
Už počas štúdia pracoval aj v Hospodárskych novinách, kde sa šesť rokov špecializoval na
makroekonomiku a finančné trhy.
Z médií potom prešiel k práci pre Národnú banku Slovenska, kde spolupracoval pri zavádzaní eura.
Okrem spomínanej komunikácie tu pôsobil aj ako poradca guvernéra Ivana Šramka. Z banky odišiel v
roku 2010, keď sa skončilo guvernérovo funkčné obdobie. Pokračoval prácou v Inštitúte hospodárskej
politiky, ktorý analyzuje narábanie s verejnými financiami, tak "aby bolo možné obohatiť názorové
spektrum, ktoré by sprevádzalo najmä strategické rozhodnutia štátnych orgánov".
Z tejto mimovládnej neziskovej organizácie prešiel na ministerstvo financií.
Juraj Draxler
Vyučoval a venoval sa poradenstvu. Aj týmto sa posledné roky zaoberal nový možný štátny tajomník
ministerstva školstva Juraj Draxler. Známy je najmä z práce v Centre pre európske politické štúdie,
skrátene CEPS. Tu pracoval najmä na programe financovanom Európskou komisiou, ktorej cieľom bolo
podporovať mladých výskumníkov pri štúdiu problematiky starnutia ľudí. Zaoberal sa teda prioritne
dôchodkovými reformami. "Píšem časti alebo celé správy v rámci rôznych výskumných projektov, zväčša
pre Európsku komisiu. Organizujem semináre, navštevujem semináre, zabezpečujem koordináciu
niektorých výskumných projektov," priblížil časť svojej práce. Okrem toho pravidelne blogoval a písal
komentáre pre mnohé slovenské aj zahraničné médiá.
Jozef Spevár
Zo štátneho podniku rovno na ministerstvo. Taký je v skratke príbeh potenciálneho štátneho tajomníka
agrorezortu Jozefa Spevára. Ten v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ výrobno-technického úseku v podniku
Lesy Slovenskej republiky. Inak je verejnosti pomerne neznámy. Z dostupných informácií je však zrejmé,
že práve s lesmi sa spája veľká časť jeho pracovnej kariéry, ak nie celá. V roku 2010 ešte za
ministrovania Zsolta Simona (Most-Híd) sa podľa medializovaných informácií uchádzal o post šéfa
Štátnych lesov. V tom čase bol na čele Odštepného závodu v Prievidzi. Nakoniec však v konkurencii
troch kandidátov neuspel.
Miroslav Obert
Jeho meno sa spája s dvoma slovenskými energetickými podnikmi. Čoskoro by mal však vystriedať na

mieste štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Dušana Petríka. Reč je o Miroslavovi Obertovi,
ktorého meno nie je na verejnosti príliš známe. V akciovej spoločnosti vo vlastníctve štátu – Jadrovej a
vyraďovacej spoločnosti zastáva už viac ako tri roky pozíciu podpredsedu predstavenstva. Okrem toho
pôsobí aj v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ide o pološtátnu firmu, kde je členom dozornej
rady.
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37. Skúsenosti zo zmeny v ČSOB
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 11/09/2014; OTS]
My HR-isti často a radi riešime najmä technikálie odmeňovania – plány a rozpočty, platové analýzy,
medziročné porovnania v rôznych granularitách.
Bratislava 11. septembra (OTS) - Ako hovoria skúsení manažéri odmeňovania, dobrá politika
odmeňovania je len 50 % úspechu. V ČSOB sme v posledných rokoch aktívne pracovali na zvyšných
pilieroch:
- na vytvorení manažérskeho nástroja podporujúceho riadenie odmeňovania-HR dashboardu, a
manažérskej peňaženky,
- a na zabezpečení jednotnej aplikácie politiky odmeňovania všetkými manažérmi.
Myšlienka nástroja vznikla veľmi jednoducho – pozorovaním. Mnohí manažéri si nepýtali tvrdé HR dáta
(ako napr. personálne náklady ich úseku, fluktuácia, a pod.), iní ich zase požadovali často a každý v inej
štruktúre. Obe situácie sme chceli zlepšiť – manažérov, ktorí HR dáta považujú za výsostné vlastníctvo a
zodpovednosť HR povzbudiť v ich sledovaní a pre druhú skupinu manažérov vytvoriť ľahko dostupný a
jednotný portál, kde ich získajú. Jednoduchosti sa kolegovia držali aj pri riešení – namiesto dlhodobej a
prácnej procedúry s nákupom IT riešenia zvonku sa pustili do vytvorenia vlastnej aplikácie postavenej na
skupinou používanej platforme Sharepoint. Na intranete vytvorili aplikáciu, ktorá poskytuje každému
manažérovi prehľad 10 hlavných HR ukazovateľov za jeho úsek, linky na detailné prehľady HR dát a
manažérsku peňaženku. Manažérska peňaženka preniesla časť zodpovedností, ale aj právomocí
narábať s rozpočtom personálnych nákladov do rúk manažérov a ukázala sa ako hlavný motivátor
manažérov zaujímať sa o HR dáta.
Nestačí nám však mať nástroj, ak ho bude každý používať po svojom. Dosiahnuť jednotnú aplikáciu
politiky odmeňovania však bol pre nás cieľ zrovnateľný s výstupom na Mount Everest. Mali sme totiž
zaužívané, že jedna, dve výnimky v základnom plate sú predsa z času na čas nutné a nič také hrozné sa
nestane. Ale poznáte to - ak výnimka tu, o chvíľu bude aj u iného manažéra, potom sa bude rovnakého
prístupu dovolávať ďalší... Povedané rečou nákladov - dohodnutie platu vyššieho len o 100 EUR oproti
želanej úrovni je ročne 1200 EUR plus ďalšie náklady vo vyšších bonusoch. Ak by sme aj mali len 10
výnimiek, už sme pri sume 12 000 EUR ročne. A vtedy nás začali počúvať aj manažéri.... Školenie k
metodike odmeňovania a neustála podpora manažérov zo strany biznis partneriek a špecialistov
odmeňovania pomohla zrovnať individuálne prístupy do mantinelov našej politiky. Ešte síce nie sme na
vrchole hory, ale každý deň kráčame vyššie a vyššie.
"Skúsenosti so zmenou v ČSOB." bude jednou z tém workshopu HR Controlling od HR Development
Academy, ktorý sa uskutoční 25.09.2014 v Bratislave. Viac informácii nájdete na www.hrda.sk
O autorovi článku
Jana Palenčárová absolvovala bakalárske štúdium managementu na austrálskej Bond University a
inžiniersky titul získala na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po troch rokoch
skúseností v executive search výberoch prešla v roku 2003 do HR tímu farmaceutickej spoločnosti
GlaxoSmithKline. Tu sa na pozícii HR Generalistu venovala najprv výberom a internej komunikácii a
neskôr oblasti odmeňovania a benefitov. V roku 2008 sa stala HR managerkou tejto spoločnosti a spolu
so svojim tímom sa podieľala na získaní ocenení Zamestnávateľ ústretový k rodine (2009) a Najlepší
zamestnávateľ Slovenska (top 3 firma v roku 2009).
Od októbra 2010 do mája 2012 pracovala v druhej najväčšej banke Slovenska – VUB, na pozícii
riaditeľky odboru Personálny vzťahový manažment. Tu riadila proces výberov, assessment a
development centier a HR poradenstva pre manažérov celej banky. V júni 2012 prijala výzvu ČSOB
finančnej skupiny a momentálne na pozícii HR riaditeľky zastrešuje všetky HR aktivity pre ČSOB banku,
ČSOB Poisťovňu a ČSOB Stavebnú sporiteľňu.
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38. Do Európy tečie z Ruska menej plynu
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:18; 11/09/2014; K veci]

Jaroslav Barborák, moderátor: "Do Európy tečie z Ruska menej plynu. Poľsko konštatuje pätinové
zníženie už štvrtý deň. Včera preto dokonca odstavilo zásobovanie cez reverzný tok na Ukrajinu.
Znížené objemy hlásia aj Nemci a tiež Slovenský plynárenský priemysel. Ruský monopolný dodávateľ
Gazprom však reaguje, že medializované správy o obmedzených dodávkach do Poľska nie sú pravdivé.
Stanovisko však obsahuje aj vety o tom, že dodávky vykonáva v súlade so súčasným potenciálom, a
pokračuje v plnení zásobníkov v Ruskej federácii, čo podľa pozorovateľov naznačuje kalkul ruského
monopolného dodávateľa plynu. Ruské opozičné noviny Kommersant túto situáciu vyhodnotili ako
demonštráciu diktovania podmienok Moskvy smerom ku Kyjevu a Európskej únii. Ako vyhodnocuje
situáciu energetický expert Peter Baláž z Ekonomickej univerzity? Spája nás s ním telefonická linka.
Dobrý podvečer."
Peter Baláž, energetický expert, Ekonomická univerzita, (telefonát): "Dobrý večer prajem."
Jaroslav Barborák: "Výkyvy v dodávkach, pán Baláž, plynu medzi obchodnými partnermi sú bežnou
praxou, alebo ide o neštandardnú situáciu?"
Peter Baláž: "Tak pokiaľ ide do výkyvov, ktoré sa týkajú zhruba 10 percent denného objemu, tak je to
ako bežný, by som povedal, bežná situácia. V konečnom dôsledku Gazprom ťaží nové náleziská zo
stále zložitejších geologických podmienok. A samozrejme, že aj oblasť prepravy a rekonštrukcia
prepravných sietí je veľmi nákladná, zložitá, komplikovaná."
Jaroslav Barborák: "Do tých 10 percent by sa zmestilo Slovensko, ale Poľsko hlási podstatne viac,
hovoria o 20 percentách, a dokonca aj preto znižujú prietok, znižujú dodávky, odstavili zásobovanie
Ukrajiny. Nevidíte v tom naplnenie slov šéfa Gazpromu Alexeja Milera, ktorý ešte v júni pohrozil
krajinám, ktoré by zásobovali Ukrajinu, možným znížením dodávok? Ale menej plynu tečie aj k nám a
Nemcom teda krajinám, ktoré sa podieľajú na reverznom toku do Ukrajiny."
Peter Baláž: "Dokonca včera hlásila poľská strana, že ten pokles bol až 40-percentný, samozrejme to bol
hlavný dôvod, prečo uzatvorili reverzný ťah zemného plynu. Je tá situácia v každom prípade značne
neprehľadná. A to najlepšie vysvetliteľné stanovisko ruskej strany je samozrejme tým, že nejakým
spôsobom reaguje na zavádzanie rôznych protiopatrení, ktoré sa týkajú vlastne konfliktu na Ukrajine. No
samozrejme..."
Jaroslav Barborák: "Čiže k tomu naplneniu slov šéfa Gazpromu, k tomu povedať..."
Peter Baláž: "Viete, Gazprom je firma, ktorá, by som povedal, nejakým spôsobom prezentuje
ekonomické záujmy Ruska, takže to, čo povedal pán Miler ako môže byť hodnotené z viacerých strán.
Ale treba si uvedomiť aj to, že boli v pondelok prezentované výsledky Gazpromu za prvé dva štvrťroky
tohto roku, a prudko poklesol vlastne, by som povedal, zisk a činnosť Gazpromu hlavne preto, že prudko
klesá hodnota ruského rubľa, a tým pádom samozrejme Gazprom, ktorý na jednej strane maximálne
ťaží, na druhej strane dokazuje slabé ekonomické výsledky, a tým pádom v tejto súvislosti diskusie,
ktoré hovoria o tom, že by snáď bola snaha znižovať to tempo, alebo by som povedal, mieru intenzity
vývozu zemného plynu, naberá trošku iné dimenzie."
Jaroslav Barborák: "Gazprom v reakcii na sťažnosť Poliakov hovorí o zásobovaní v rámci svojich
možností. Rovnako to spomínané, hovorí o plnení zásobníkov v Ruskej federácii. Ruský Kommersant to
označil za zámienku Gazpromu a v skutočnosti má ísť o diktát Moskvy Kyjevu a Bruselu. Súhlasíte?"
Peter Baláž: "Takto, nebol by som si celkom istý preto, lebo tu sa hrá teraz momentálne niekoľko hier.
Prvá veľmi závažná je ekonomická a by som povedal technickotechnologická, pretože pokiaľ by išlo o
ekonomické záujmy Slovenska, to zníženie o 10 percent fakticky nerobí žiadny problém, pretože
Slovensko disponuje zhruba 2,5 miliardami kubíkov v zásobníkoch, takže pokiaľ tá intenzita vlastne tých
dodávok je o 10 alebo 20 percent znížená, nie je to žiadny problém, pokiaľ by tento proces nebol
dlhodobý."
Jaroslav Barborák: "Nateraz. A v prípade, že by to bolo dlhodobé?"
Peter Baláž: "Tak samozrejme to mení tú situáciu. Pokiaľ by to vysvetlenie bolo technické s tým, že
Gazprom má dneska reálne produkčné problémy, tak samozrejme znovu to hodnotenie bude iné, ako by
to bolo, a už bolo potom povedané naostro v tom, že je hlavný problém reverz v podstate ruského plynu
z Poľska, Maďarska a Slovenska naspäť na Ukrajinu."
Jaroslav Barborák: "Hovorím teda, hlavne tá situácia vznikla v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ide o
Ukrajinu. A aké tak v súvislosti s dodávkami plynu možnosti práve pre túto krajinu? Od júna jej plyn z
Ruska tečie, a Kyjeva, napríklad zo samotného mesta dokonca pre zníženie spotreby do konca
septembra nemajú ani teplú vodu. Krajina je tak odkázaná na ten reverzný tok zo západ. Nie je však v
tej novej situácii ohrozená aj tento samotný reverz?"

Peter Baláž: "Pokiaľ boli poskytnuté správy Nemecka, ktoré je v podstate dneska vo veľkej časti
zásobované cez North Stream, ktorý ide pod Baltikom, Poliakov, ktorí sú zásobovaní cez Jamal, ktorý
ide v podstate mimo Ukrajiny, a v súvislosti s tým, povedzme, Slovenska, alebo aj Česka, ktoré ide
vlastne cez plynovody tranzitné, tak tá situácia je rozdielna, pretože znamená to, ako by Rusko vytváralo
určitý frontálny a zjednotený tlak na krajiny, povedzme, stojace na západ od Ukrajiny, od Ruska, a nie
celkom by som sa stotožňoval s tým, že by to malo nejakým spôsobom kopírovať situáciu z roku 2009,
kedy vlastne Ukrajina odčerpávala plyn určený pre tranzit do ďalších krajín, a mám taký vnútorný pocit,
že pravdepodobne to hodne súvisí s tým, že sa snaží nejakým spôsobom Gazprom a hlavne teda ruská
vláda reagovať na protiopatrenia, ktoré sa síce paušálne týkajú ukrajinskej strany, ale aj prostredníctvom
energetických ciest, ktoré nejdú cez Ukrajinu."
Jaroslav Barborák: "Bude nakoniec Kyjev donútený dohodnúť sa na nových cenách s Moskvou? Komisia
európska už avizuje tieto rokovania na 20. septembra v Berlíne."
Peter Baláž: "Viete, my ako nemáme predstavu, o čom sa hovorí vlastne, pretože Ukrajina berie rádovo
20 až 25 miliárd kubíkov plynu, Slovensko 5, to sú obrovské záväzky, navyše cena plynu po zrušení
predchádzajúcich dohôd s Putinom je úplne iná, podstatne vyššia, ako sú ceny európske. Takže podľa
môjho názoru nie je Ukrajina schopná v žiadnom prípade splatiť...tieto ceny, tam pravdepodobne bude
treba riešiť nejakým iným spôsobom vlastne celkovú energetickú situáciu na Ukrajine, možno urýchlením
ťažby bridlicových plynov, alebo nejakými opatreniami, pretože pokiaľ by tá cena bola nastavená tak,
ako je, tak som presvedčený o tom, že Ukrajina nie je schopná splniť svoje ekonomické záväzky, ktoré
sa týkajú toho, že by mala zabezpečiť v plnej miere zimu zemným plynom, a pritom ešte vedieť to všetko
aj zaplatiť."
Jaroslav Barborák: "Pán Baláž, ... ak ste hovorili, že v prípade toho, že to nebude dlhodobé tieto
výpadky plynu, nebudeme mať problém. O koľko dní môžeme vedieť, že ten problém nebude, alebo
bude?"
Peter Baláž: "Tá situácia, pokiaľ ide o slovenské ekonomické záujmy, je špecifická v tom, že Slovensko
má podpísaný kontrakt, ktorý sa nazýva..., to znamená, my sme povinní zaplatiť vlastne všetok plyn,
ktorý z Ruska zoberieme, aj v tom prípade, pokiaľ by sme ten plyn nezobrali. To značí, že z tohoto
pohľadu dneska adaptácia slovenskej ekonomiky na novú situáciu aj v súvislosti s tým, že ekonomika je
relatívne na tempách, ktoré sú nižšie, a výsledkom je to, že nefungujú Malženice, ktoré robia 440
megawattov energie, kde sa nedostavala plynová elektráreň v Slovnafte, ani v U.S. Stelle, znamená, že
v podstate v konečnom dôsledku je nastavená tá celková spotreba na Slovensku. Pokiaľ by bolo
dlhodobo 10 percent, tak si myslím, že Slovensko z toho všetkého vyžije, otázka je iba racionalizácia a
organizácia energetickej spotreby na Slovensku."
Jaroslav Barborák: "Ja zopakujem tú otázku. O koľko dní budeme teda múdrejší? Je to v ráde dní,
týždňov alebo mesiacov?"
Peter Baláž: "Takto, pokiaľ to zostane v týchto tempách, ktoré dneska sú, tak si myslím, že sa v princípe
nič nedeje, pretože Slovensko disponuje zhruba 2,5 miliardami kubíkov zemného plynu v zásobníkoch,
to značí, je to otázka iba preskupenia. Možno, že keby ten proces trval dlhšie, alebo by prišlo k tomu, že
príde skutočne krutá zima, tak príde k tomu, že budú zavedené iné stupne spotreby zemného plynu na
Slovensku, ale myslím si, že 10 percent v podstate, ani 20 percent pre Slovensko neznamenajú nejaký
závažný problém, ktorý by nejakým spôsobom obmedzoval energetickú spotrebu domácností, alebo
veľkopriemyslu."
Jaroslav Barborák: "Zníženie dodávok plynu a Peter Baláž z Ekonomickej univerzity. Vďaka za
rozhovor."
Peter Baláž: "Dovidenia."
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39. Pokles v ruských plynových dodávkach
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 07:00; 12/09/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Gabriela Kajtárová]
Viliam Hauzer, moderátor: "Pokles v ruských plynových dodávkach môže mať technickú príčinu, ale aj
politickú, myslí si premiér Robert Fico, keď hovorí, prečo nám Gazprom zrazu posiela o desatinu menej
plynu ako by mal. Odborníci to spájajú skôr s medzinárodnou politikou. Gazprom o príčinách mlčí."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Výpadok ruských dodávok plynu v objeme osem až jedenásť percent

nespôsobuje Slovensku žiadne ťažkosti. Otázkou však zostáva prečo je zrazu plynu menej. Premiér
Robert Fico zatiaľ odpoveď nepozná."
Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Môže to byť aj politický problém, môže to byť ale aj
technický problém."
Gabriela Kajtárová: "Podľa politológa sa však politická príčina zvykne maskovať ako technická
záležitosť. Matúš Mišík z Univerzity Komenského sa pýta, či nejde o varovný signál pred blížiacou sa
vykurovacou sezónou."
Matúš Mišík, politológ, Univerzita Komenského: "Nejaký zdvihnutý prst zo strany Ruska, že takto to
môže pokračovať aj v zime."
Gabriela Kajtárová: "A tento ruský zdvihnutý prst vidí aj Poľsko a Nemecko. Tri krajiny cez tri rôzne
plynovody hlásia menej plynu v potrubí, pričom cez Ukrajinu vedie len to naše. Všetky tri však Ukrajine s
plynom pomáhajú. Situácia je značne neprehľadná, rozohraných je niekoľko hier, hodnotí expert na
energetiku Peter Baláž z Ekonomickej univerzity."
Peter Baláž, expert na energetiku, Ekonomická univerzita: "Najlepšie vysvetliteľné stanovisko ruskej
strany je samozrejme tým, že reaguje na zavádzanie rôznych protiopatrení, ktoré sa týkajú konfliktu na
Ukrajine."
Gabriela Kajtárová: "Ekonóm však otvára aj otázku, či náhodou Gazprom nechce do Európy vo
všeobecnosti exportovať menej plynu. Cena rubľa totiž klesá a firma zverejnila prepad medziročného
čistého zisku o vyše štyridsať percent."
Viliam Hauzer: "A ešte dodám, že po Slovensku a Poľsku oznámilo pokles dodávok zemného plynu z
Ruska už aj Rakúsko a to o pätnásť percent. Moskva tvrdí, že dopĺňajú zásobníky plynu."

Späť na obsah

40. Súkromný internát už aj v Ružinove
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 16/09/2014; TRENDreality; Ľuboš Mistrík]
V hlavnom meste pribudol ďalší súkromný internát. Aj na Slovensko tak prichádzajú iniciatívy známe zo
západných krajín, kde je študentské ubytovanie biznisom, do ktorého vstupujú aj obrovské realitné
fondy. Do nového semestra prichádza Student House v Ružinove.
Zdroj - Google Street View
Ide o bývalý štvorhviezdičkový Hotel Medium na Tomášikovej ulici priamo vedľa niekdajšieho sídla
politickej strany HZDS. Po premene ponúka 59 apartmánov pre dve až tri osoby rôznych veľkostí i
vybavenia.
Najmenšie izby majú 28 m2, tie najväčšie aj viac než 50 štvorcov. Ceny dostupných sú v súčasnosti od
250 po 330 eur na osobu, investor pre portál Sme.sk hovorí aj o 175 eurách. Študenti majú k dispozícii
voľné vstupy do posilňovne, wellness, kuchynku, reštauráciu, práčovňu i študovňu. Hotel Medium
pôvodne ponúkal 55 izieb a funguje od roku 2003.
V slovenskej metropole nejde o jediný aktuálny počin, keďže nedávno svoj projekt spustili aj majitelia
výstaviska Incheba v Petržalke. Časť hotela totiž prestavali na súkromný internát Student Residence,
kde vznikli dve stovky lôžok v izbách s bunkovým systémom.
Pre študentov sú tu taktiež pripravené kuchynky, práčovňa, reštaurácia, ale aj tenisový kurt či ihrisko na
plážový volejbal. Ceny sú od 155 po 270 eur na osobu mesačne, študenti Ekonomickej univerzity majú
zvýhodnené cenníky.
Osemdesiatpercentná obsadenosť za tri týždne od predstavenia projektu svedčí o diere na trhu lepšieho
študentského bývania než v štátnych internátoch.
V najbližších rokoch možno preto očakávať podobné aktivity zo strany súkromných investorov. Hlavné
mesto stále ponúka dostatok starších, nevyužívaných alebo slabo ekonomicky výkonných budov, ktoré
čakajú na oživenie. Popri vlne výstavby štartovacieho bývania sú študentské internáty ďalšou
alternatívou.
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41. Kľúčoví ľudia vo vedení J&T
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 17/09/2014; 177/2014; s.: 10; ESÁ SLOVENSKÉHO BIZNISU;
redakcia]
Štepán Ašer
je členom predstavenstva a generálnym riaditeľom centrály J&T Banky v Českej republike. V oblasti
financií sa pohybuje od roku 1997. Najprv ako analytik, neskôr ako portfóliový manažér v spoločnosti
Credit Suisse Asset Management. V rokoch 1999 až 2002 bol členom Predstavenstva Commerz Asset
Management, zodpovedným za riadenie portfólií a predaj. V J&T Banke pôsobí od roku 2003.
Absolvoval School of Business and Public Management na George Washington University a MBA na
Rochester Institute of Technology.
Anna Macaláková
vyštudovala Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor bankovníctvo,
financie a investovanie. Po skončení štúdia v roku 2006 nastúpila do J&T Banky, kde si prešla viacerými
úrovňami riadenia. Od roku 2010 je riaditeľkou odboru Komfort, ktorý zastrešuje starostlivosť o klientov s
objemom prostriedkov do 100-tisíc eur. Zároveň riadi odbor Magnus, ktorý zabezpečuje kompletný chod
tohto vernostného systému banky. V súčasnosti pôsobí aj ako prokuristka J&T Banky.
Katarína Sásiková
pôsobí v J&T od roku 2003. Počas svojej kariéry prešla rôznymi pracovnými pozíciami, dlhé roky bola
privátnou bankárkou a v súčasnosti zastáva post riaditeľky Privátneho a prémiového bankovníctva J&T
Banky. Vyštudovala odbor bankovníctvo, financie a investovanie na Národohospodárskej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Jozef Šimovčík
je riaditeľom Divízie prevádzky slovenskej pobočky J&T Banky a zároveň členom dozornej rady banky.
Vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity odbor účtovníctvo a audítorstvo.
Pôsobil vo viacerých spoločnostiach na pozíciách finančného riaditeľa a vedúceho ekonomického
oddelenia. V roku 2010 zmenil odbor svojho pôsobenia a prešiel do bankovníctva. Začínal ako zástupca
riaditeľa privátneho bankovníctva v J&T Banke, o tri roky neskôr sa stal riaditeľom Divízie bankovej
prevádzky SR.
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42. Stav vysokých škôl v prehľade: Počet študentov klesá
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 17/09/2014; Slovensko; shark, Aktuálne.sk]
Stav vysokých škôl v prehľade: Počet študentov klesá
BRATISLAVA - Viete, koľko vlani zarobil vysokoškolský učiteľ? A koľko profesorov vymenoval prezident?
Pozrite si niektoré čísla, ktoré ukázala Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2013.
Ilustračné foto Zdroj - TASR
1. Počet študentov verejných vysokých škôl klesá. Nejde ani tak o stratu záujmu, ako o demografický
vývoj. Vlani ich v prednáškových miestnostiach malo sedieť takmer 190-tisíc, teda o asi 12-tisíc menej
než v roku 2012.
2. Vysoké školy evidovali najnižší počet prihlášok za ostatných desať rokov. Okolo 55-tisíc potenciálnych
budúcich študentov ich poslalo zhruba 106-tisíc.
3. Krivka v počtoch padá aj pri súkromných školách. V priebehu piatich rokov išli čísla novoprijatých z 11
840 študentov na 4 769.
4. Primárny záujem ostáva naďalej pri spoločenských vedách. Z pohľadu všetkých odborov sa
humanitným smerom venovalo až 57 percent študentov. Svoje hlavné slovo na verejných školách mali
najmä ekonomické vedy, na súkromných to boli pre zmenu psychologické vedy.

5. Najväčší podiel doktorandov z počtu študentov vysokej školy mala Akadémia umení v Banskej Bystrici
(12,4 percenta), najmenší zasa Univerzita J. Seleyho v Komárne (1,7 percenta).
6. Podľa údajov ústredí práce bolo v evidencii uchádzačov o zamestnanie v septembri 2013 z verejných
a súkromných vysokých škôl 8 954 absolventov. Z celkového počtu evidovaných bolo 10,4 percenta v
evidencii viac ako rok.
7. Priemerný plat vysokoškolského učiteľa bol vlani 1 245 eur, čo je o 3,9 percenta viac ako v roku 2012.
8. Vlani prezident vymenoval 104 profesorov. Najviac ich bolo vymenovaných v skupine konštruovanie,
technológie, výroba a komunikácie (22 profesorov) a v skupine sociálne, ekonomické a právne vedy (20
profesorov).
9. V prípade vedeckých prác a odborných článkov v karentovaných časopisoch najviac publikačných
výstupov za rok 2013 zaregistrovala Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, najmenej Ekonomická
univerzita v Bratislave.
10. Najväčší podiel (17,6 percenta) na celkovom počte registrovaných publikačných výstupov mala
Univerzita Komenského Bratislava.
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43. názor Účet za bezpečnosť
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 18/09/2014; 214/2014; s.: 31; názory; Ľuboš Pavelka]
Ľuboš Pavelka © Ekonomická univerzita v Bratislave
V posledných týždňoch nás niektorí politici a analytici presviedčajú, že mier treba posilniť vyššími
výdavkami na obranu, pretože doterajšie jedno percento HDP na to nestačí. Pri vstupe do NATO sme
predsa sľúbili, že výdavky na zbrojenie zvýšime na dve percentá. Veď aj iné krajiny dávajú na obranu
viac. Príkladom by mohlo byť Poľsko, ktoré od sľubov prešlo k činom a na obranu dáva viac ako my.
Fígeľ je však v tom, že percento u nás je pre verejné financie viac zaťažujúce ako napríklad v Nemecku.
Dôvod je ten, že naše HDP vytvárajú vo veľkom rozsahu firmy, ktoré neplatia dane z príjmu, pretože v
minulosti dostali investičné stimuly v podobe vládou schválených daňových prázdnin.
Ak sa pozrieme aj na samotnú výšku výdavkov na obranu vo vzťahu k HDP, dôjdeme k prekvapujúcim
údajom. Rakúsko dáva v pomere k výkonu ekonomiky na obranu o 40 percent menej ako my v
súčasnosti (0,60#% HDP) a Švajčiarsko dokonca iba 0,50 percenta HDP ročne. Na opačnom konci
rebríčka výdavkov na obranu nájdeme Grécko, kde ešte pred niekoľkými rokmi, kým krajina skončila v
riadenom bankrote, na obranu dávalo zhruba 7 percent HDP. Po drastických opatreniach sa Grécku
podarilo znížiť deficit verejných financií v roku 2013 na 12,70 percenta, hoci tolerovanou hranicou v
dnešnom postkrízovom období v rámci EÚ sú tri percentá. Na armádu však beztak dáva viac, ako je
odporúčaná hranica dvoch percent. Ak chceme teda plánovať vyššie výdavky na armádu, musíme si
otvorene povedať, kto vyšší účet na nové zbrane a lietadlá zaplatí. DPH na potraviny je u nás už aj tak
najvyššia v EÚ.
Ukrajinský konflikt nahráva do karát tým, čo potrebujú vyskladniť zásoby zastaraných zbraní. Nemecko v
tejto súvislosti oznámilo, že rozpredá krajinám EÚ staršie zbrane a pre svoje vyprázdnené kasárne
vyrobia nemecké zbrojovky nové. Kúpu ďalších zbraní plánuje v Nemecku opäť Grécko. Peňazí nazvyš
síce nemá, preto pomôže osvedčený scenár obstarania zbraní na lízing. V konečnom dôsledku tento
nekrytý účet opätovne tak ako v minulosti zaplatia iné krajiny EÚ. Predložiť zámer zvyšovať výdavky na
zbrojenie na Slovensku, kde viac ako polovica ľudí v čistom zarobí menej ako 600 eur, je naozaj odvaha,
ktorú majú okrem slovenských už len poľskí politici.
Na vyššie výdavky na zbrojenie na Slovensku nie je žiadny manévrovací priestor v štátnom rozpočte.
Verejný dlh dosiahol výšku 41 miliárd eur, na úrokoch tak treba každoročne platiť čoraz viac. V roku
2017, dokedy by sme mali zvýšiť výdavky na armádu na 1,6 percenta HDP, zaplatíme iba na úrokoch z
verejného dlhu až 1,6 – 1,7 miliardy eur. Väčšie výdavky na obranu si pravdepodobne vyžiadajú
otvorenie zákona o dlhovej brzde, aby sme sa mohli razantnejšie zadlžovať, pretože osekať výdavky sa
dá už iba u tých, ktorí sa na zhoršovanie životnej úrovne sťažujú najmenej. Takouto kategóriou sú
učitelia. Ak dnes dostávajú vo výplatách priemerne 1,2 násobok priemernej mzdy na Slovensku, podľa
zverejneného návrhu rozpočtu v roku 2017 to má byť už len 1,07 násobok. Plánované znižovanie platov
učiteľov vysokých škôl je pritom v priamom rozpore s tým, čo počúvame z úst najvyšších vládnych
predstaviteľov.

Na vyššie plánované výdavky na obranu by sa mali zložiť u nás tí, čo potrebujú svoj majetok najviac
chrániť. Tí, čo majú vysoké majetky, potrebujú aj vyššiu ochranu nadobudnutých hmotných hodnôt
nielen od polície, ale aj od armády. Slovensko pritom patrí medzi krajiny s veľmi nízkymi majetkovými
daňami.
Do úvahy by okrem vyššej dane z nehnuteľností prichádzali aj obnovenie dane z dedičstva, dane z
darovania a prevodu nehnuteľností, ako je to aj v iných krajinách EÚ. Rovnako ako pri iných daniach
tohto typu musí byť pritom zohľadnená férová hranica nezdaniteľnej hodnoty (pri darovaní napríklad
desať– a pri prevode majetku napríklad dvestotisíc eur). Sme na takúto cenu za lepší pocit bezpečnosti
naozaj pripravení?
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Na vyššie výdavky na zbrojenie na Slovensku nie je žiadny manévrovací priestor v štátnom rozpočte.
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44. Pozrite sa, čo dnes vláda schválila: Fico prišiel na rokovania peši
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 17/09/2014; topky.sk; SITA]
Pošlite nám tip BRATISLAVA – Členovia vlády sa aj tento rok rozhodli podporiť Európsky týždeň mobility
a na dnešné rokovanie neprišli na autách ako zvyčajne. Premiér Robert Fico dorazil na schôdzu peši,
podobne aj minister spravodlivosti Tomáš Borec, šéf našej diplomacie Miroslav Lajčák, minister kultúry
Marek Maďarič a šéf rezortu dopravy Ján Počiatek.
"Som veľmi rád, že keď sa prejdem pešo, ľudia majú svoje starosti a radosti, tak sa s nimi snažia nejako
podeliť, ale čo ma veľmi teší, nevnímam nejakú agresivitu alebo niečo podobné," opísal svoje pocity
predseda vlády po príchode do úradu vlády. Minister vnútra Robert Kaliňák a minister životného
prostredia Peter Žiga prišli na elektromobiloch. "Je to zelené, ekologické a vydrží to 120 km," zhodnotil
Kaliňák. Zvyšok vládneho kabinetu sa na rokovanie dopravil vyhliadkovým autíčkom Prešporáčik s
plynovým pohonom.
Kampaň Európsky týždeň mobility je každoročne v čase od 16. do 22. septembra a jej cieľom je zvýšiť
povedomie obyvateľov o alternatívnych spôsoboch dopravy a zabrániť narastajúcemu znečisteniu
životného prostredia v mestách. Každý ročník Európskeho týždňa mobility je zameraný na špecifickú
ústrednú tému viažucu sa k udržateľnej mobilite, tohtoročnou témou je "Naše ulice, naša voľba". Jej
cieľom je podnietiť u ľudí záujem vytvárať mestá také, v akých by chceli žiť.
Zo súdnych pojednávaní sa budú robiť zvukové záznamy
Súdy budú vyhotovovať popri zápisniciach z pojednávania aj zvukové záznamy. Navrhuje sa to v novele
Občianskeho súdneho poriadku z dielne rezortu spravodlivosti, ktorú dnes schválila vláda. Zvukové
záznamy sa po skončení pojednávania pripoja k súdnemu spisu a budú jeho súčasťou. Účastníci
konania a ich zástupcovia budú mať možnosť požiadať súd o vyhotovenie kópie zvukového záznamu.
Nové nahrávacie zariadenia sa na súdy inštalovali najmä počas letných mesiacov. Momentálne ich majú
k dispozícii na súdoch už vo všetkých 510 pojednávacích miestnostiach, potvrdila agentúre SITA
hovorkyňa rezortu Alexandra Donevová. V nasledujúcich mesiacoch budú nový systém na súdoch
testovať. Nových zamestnancov nebudú musieť prijímať. Ovládanie zariadení je jednoduché a na
súdoch zaškolia terajších zamestnancov, dodala. Návrh novely počíta s tým, že nahrávania budú
povinné od 1. januára 2015.
Súdy nemali doteraz povinnosť vyhotovovať záznamy, lebo nahrávacie zariadenia neboli vo všetkých
pojednávacích miestnostiach. Okrem toho zariadenia boli už staršie osem až desaťročné a viaceré boli
poruchové a nefunkčné, informovala ďalej hovorkyňa. Každý súd túto možnosť využíval podľa svojho
uváženia, napríklad Špeciálny trestný súd nahrával pojednávania pravidelne, dodala.
Nákup a inštaláciu nahrávacích zariadení v hodnote 237 792 eur umožnil projekt Rozvoj a technologická
inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý sa financuje z
prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
Okrem nahrávania súdnych pojednávaní má rezort spravodlivosti rozpracované ďalšie projekty
zamerané na informatizáciu justície, ako je napríklad elektronický súdny spis, elektronická zbierka
zákonov či elektronický monitoring osôb. Celkovo sa má do modernizácie technického vybavenia súdov
investovať z eurofondov takmer 70 miliónov eur.
Za prípravy na predsedníctvo v EÚ zaplatíme 15,6 mil. eur

Približne 15,6 mil. eur investuje v budúcom roku štát do príprav na predsedníctvo Slovenska v Európskej
únii (EÚ) v druhej polovici roku 2016. Budeme musieť zaplatiť zvýšený počet slovenských diplomatov v
Bruseli, jazykové vzdelávania pre niektorých zamestnancov štátu či nákupy počítačov. Vyplýva to zo
správy o výdavkoch na prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ, ktorú dnes schválila vláda.
Najviac peňazí dá štát na dočasné pracovné miesta, ktoré vzniknú v súvislosti s predsedníctvom, a na
našich diplomatov v Bruseli. V belgickej metropole začnú pribúdať už od septembra tohto roka, do druhej
polovice roka 2015 ich tam príde takmer 70. Platiť im budeme nielen cestovné, ale aj výdavky na
prenájom. Na tzv. osobné výdavky tak dá v budúcom roku štát takmer 11 mil. eur. Zaplatiť treba aj
zamestnancov štátu, ktorí sa učia po anglicky a francúzsky či chodia na tréningy zručností. Za ich
odbornú prípravu a vzdelávanie dáme v roku 2015 zhruba 680 tis. eur. Takmer 790 tis. eur pôjde na
výdavky v oblasti logistiky a bezpečnosti a asi 600 tis. eur na kultúrno-mediálnu prezentáciu
predsedníctva. Rezort zahraničia chce napríklad spustiť webovú stránku predsedníctva či nakúpiť rôzne
propagačné materiály. Zaobstarať bude treba aj notebooky, počítače, tablety, mobily či multifunkčné
zariadenia na kopírovanie a skenovanie. Výdavky na administratívno-technické zabezpečenie sa
pohybujú okolo 490 tis. eur. Pol milióna eur štát investuje aj do kapitálových výdavkov. Vybudovať sa
napríklad má videokonferenčná sieť medzi centrálou a zastúpením v Bruseli, čím sa má docieliť rýchlejší
prenos informácií medzi oboma kľúčovými bodmi.
Zatiaľ nie je známe, koľko zaplatí štát v súvislosti s predsedníctvom v roku 2016. Minister zahraničných
vecí Miroslav Lajčák však už minulý rok avizoval, že celé predsedníctvo nás bude stáť zhruba od 50 do
80 mil. eur. Rezort diplomacie pripomína, že Česi za predsedníctvo zaplatili 136 mil. eur, Poliaci 116 mil.
eur, Maďari 81 mil. eur a napríklad Slovinci 62 mil. eur.
Rada EÚ funguje na princípe rotujúceho predsedníctva. V praxi to znamená, že každých šesť mesiacov
predsedá Rade EÚ iný členský štát. Predsednícka krajina zodpovedá za riadne fungovanie Rady EÚ,
organizovanie jej stretnutí, zabezpečenie komunikácie s členskými štátmi a jednotlivými inštitúciami
Európskej únie. Slovensko bude predsedníckou krajinou Rady EÚ od 1. júla 2016. Predsednícke trio
budeme tvoriť s Holandskom a Maltou. Predsedníctvo totiž prevezmeme od Holandska a odovzdáme ho
Malte.
Experti z našich ministerstiev budú chodiť na stáže do OECD
Ministerstvá budú môcť vysielať svojich odborníkov na niekoľkomesačné stáže do Organizácie pre
ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Slovensko by malo s organizáciou podpísať memorandum o
krátkodobých stážach expertov vlády v OECD. Návrh na podpis memoranda dnes schválila vláda.
Memorandum je podľa predkladacej správy primárne určené pre ústredné orgány štátnej správy.
"Krátkodobé stáže expertov vlády SR v OECD by mali prispieť k posilneniu inštitucionálnych vzťahov,
umožniť získať skúsenosti z práce v renomovanej medzinárodnej organizácii a podieľať sa na príprave
jej výstupov, zvládnuť metodiku práce a podobne. Perspektívne môžu vytvoriť potenciál pre zamestnanie
slovenských expertov v OECD," píše sa v návrhu memoranda. Stáže, ktoré by trvali od troch do šiestich
mesiacov, by Slovensku mali pomôcť aj pri príprave na naše predsedníctvo v EÚ v druhej polovici roka
2016. Financovať ich budú jednotlivé ministerstvá, ktoré svojich expertov vyšlú. Podobné memorandá
podpísalo OECD aj s inými členskými štátmi.
Slovenská republika je etablovaným členom OECD so sídlom v Paríži od roku 2000. Slovenskí odborníci
z rôznych úrovní ústredných orgánov štátnej správy sa v priebehu roka pravidelne zúčastňujú na
aktivitách viac ako 200 výborov a pracovných skupín tejto organizácie. Získané poznatky potom
využívajú pri tvorbe a realizácii národných sektorových politík Slovenskej republiky.
Učiteľ verejnej vysokej školy vlani priemerne zarábal 1 245 eur
Priemerný plat učiteľa verejnej vysokej školy v roku 2013 bol 1 245,19 eura. Oproti roku 2012 im zárobok
narástol o 3,87 percenta. Profesori na verejných vysokých školách zas vlani zarábali priemerne 1 849,37
eura a docenti 1 425,42 eura. Profesori si tak prilepšili o 4,98 percenta a docenti o 3,62 %. Vyplýva to z
Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2013, ktorú dnes vzala na vedomie vláda SR.
Priemerný plat zamestnancov verejných vysokých škôl v roku 2013 bol 985,71 eura. Medziročne tak
narástol o 5,15 percenta. Priemerné platy vysokoškolských zamestnancov sa pohybujú v rozpätí od
812,45 eura na Ekonomickej univerzite Bratislava do 1 077,80 eura na Slovenskej technickej
univerzite Bratislava. Priemerný plat v národnom hospodárstve vlani bol 824 eur. Vysoké školy si v
minulom roku rozdelili po úpravách z rozpočtu 445,7 milióna eur. Školy získali aj finančné prostriedky na
projektoch podporovaných z Európskej únie, a to viac ako 105 miliónov eur.
Správa o vysokých školách si všíma aj to, že klesá počet vysokoškolských študentov. Vlani ich celkovo
bolo takmer 189-tisíc. Počet študentov medziročne klesol o približne 11 858, teda takmer o šesť percent
- z toho o 8 220 menej študentov bolo na verejných vysokých školách a o 3 638 na súkromných. Podiel
študentov na súkromných vysokých školách tak medziročne klesol na približne 17 percent. To, že na

vysokých školách klesá počet študentov, sa prejavuje aj pri počte novoprijatých vysokoškolákov. Najviac
študentov na súkromné školy prijali v roku 2008, a to takmer 12-tisíc, vlani ich bolo viac ako 4 700.
Verejné vysoké školy zas dosiahli maximum pri prijímaní študentov v roku 2006, keď vzali viac ako 57tisíc študentov. V roku 2013 ich bolo takmer 33-tisíc. V priebehu roka 2013 vyšlo zo slovenských
vysokých škôl dohromady takmer 65 800 študentov. Najviac z nich vyštudovalo spoločenské vedy, a to
viac ako 41-tisíc, technické vedy skončilo spolu takmer 12-tisíc študentov. V roku 2013 poskytovalo
vysokoškolské vzdelávanie 20 verejných vysokých škôl, tri štátne vysoké školy a 13 súkromných.
Česku darujeme prebytočnú tankovú muníciu
Slovenské ministerstvo obrany plánuje českým kolegom darovať 112 kusov tankovej munície, ktorá je v
našej armáde prebytočná. Návrh dohody o darovaní dnes schválila vláda. Materiál nadväzuje na
Dohodu medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky o
vzájomnej spolupráci z 2. mája 1994 a medzivládnu dohodu oboch strán o rozvoji spolupráce v oblasti
obrany z 20. septembra 2013.
"Súčasné skladové zásoby tankovej munície boli v čase jej obstarania projektované pre operačnú
potrebu väčších tankových jednotiek, akými v súčasnosti disponujú Ozbrojené sily SR," vysvetlila
hovorkyňa MO SR Martina Balleková. Preto sa podľa nej v záujme šetrenia peňazí potrebných na jej
skladovanie a stráženie rozhodli ponúknuť ju Česku. "Vzhľadom na obmedzenú životnosť munície je
finančne výhodnejšie ponúknuť túto muníciu partnerovi takpovediac do spotreby, ako znášať náklady
spojené s jej likvidáciou po uplynutí jej technickej životnosti," dodala. Armáda Českej republiky bude
tento vojenský materiál podľa návrhu dohody využívať výhradne pre vlastné účely. Tankové strely by jej
mali odovzdať vo vojenskom útvare Poprad.
Na boj proti povodniam pôjde viac ako 63 miliónov eur
Na efektívnejší boj proti povodniam pôjde 63 611 882 eur. Uvádza sa to v Informácii o zmene
indikatívneho zoznamu veľkých projektov v rámci operačného programu Životné prostredie, ktorý dnes
vláda vzala na vedomie. Prijímateľom finančných prostriedkov z projektu Aktívna ochrana pred
povodňami operačného programu Životné prostredie má byť podľa dokumentu Ministerstvo vnútra SR. Z
celkovej sumy má na projekt sumou 9 541 782 eur prispieť štát zo štátneho rozpočtu, zvyšných 54 070
100 eur má poskytnúť Európska únia. Ministerstvo životného prostredia, ktoré je riadiacim orgánom
operačného programu Životné prostredie, predpokladá, že návrh projektu predloží v priebehu októbra
alebo novembra na schválenie Európskej komisii.
Cieľom nenávratného finančného príspevku pre ministerstvo vnútra má byť posilnenie prostriedkov na
aktívnu ochranu pred povodňami na lokálnej, regionálnej aj národnej úrovni. Prostriedky majú investovať
prevažne do nákupu technického vybavenia pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a takisto
dobrovoľných hasičských zborov. To má prispieť k ochrane života, zdravia a majetku občanov a taktiež
sociálnej a ekonomickej infraštruktúry. Rovnako má projekt zvýšiť bezpečnosť samotných zasahujúcich
jednotiek.
Operačný program Životné prostredie je programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie
pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 až 2013. Projekty z
operačného programu však môžu byť financované ešte dva roky po skončení programového obdobia,
teda do konca roku 2015. V rámci projektu má celkovo Slovensko dostať z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu 1 820 000 000 eur.
Parlament posunul novelu o dani z príjmov do druhého čítania
Návrh zmien v zákone o dani z príjmov putuje do ďalšieho legislatívneho procesu, poslanci parlamentu
odhlasovali jeho posunutie do druhého čítania. Postačili na to hlasy poslancov vládneho Smeru-SD.
Opoziční zákonodarcovia, tak ako sľúbili po stiahnutí poslaneckých návrhov z programu aktuálnej
schôdze, nehlasovali.
Už v rozprave v rámci prvého čítania si pritom minister financií Peter Kažimír musel vypočuť spŕšku
kritiky od opozičných poslancov. Nepozdáva sa im najmä narastajúce administratívne zaťažovanie
podnikateľov a celkovo návrh označujú najmä za snahu vybrať od podnikateľov ďalšie peniaze. Neprešli
tak návrhy opozičných poslancov Martina Chrena a Juraja Miškova vrátiť návrh na dopracovanie, resp.
nepokračovať v rokovaní o návrhu. Minister financií Peter Kažimír to odmieta a hovorí o zvyšovaní
daňovej spravodlivosti a pokračujúcom boji proti daňovým únikom.
Ministerstvo financií SR v návrhu novely zákona o dani z príjmov navrhlo sprísniť definíciu daňových a
nedaňových výdavkov. Tie sú podľa ministerstva rizikové z hľadiska ich zneužívania so zámerom
ovplyvňovať základ dane. Taktiež chce zaviesť limity pri kúpe vozidla určeného na podnikanie. Novinky v
zákone o dani z príjmov prinášajú aj zmeny v odpisovaní hmotného majetku. Rozširuje sa počet
odpisových skupín. Súčasťou zmien je aj navrhovaná podpora pre podniky zaoberajúce sa výskumom a
vývojom. Cieľom zmien je podľa ministerstva podporiť podnikateľské prostredie a zvýšiť daňovú

spravodlivosť.
Návrh novely zákona o dani z príjmov tak momentálne prejde relevantnými parlamentnými výbormi a
potom sa prerokuje v druhom a treťom čítaní opäť v pléne Národnej rady SR. Niektorí opoziční poslanci
avizovali, že v druhom čítaní predložia k návrhu novely pozmeňujúce návrhy. Minister financií Peter
Kažimír v rámci rozpravy v prvom čítaní pripustil, že zhruba mesiac, ktorý zostáva do prerokovania
zákona v parlamente, využije na podrobné posudzovanie návrhov a nevylúčil ani možné úpravy návrhu.
Zdielať článok na Facebooku
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45. Umenie je riziková investícia
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 18/09/2014; 37/2014; s.: 42,43,44; Financie; Ľuboslav Kačalka]
Vo svetle rekordných cien niekoľkých diel sa často stráca, že mnohé obrazy sa predávajú pod
vyvolávacie ceny, nehovoriac o riziku falzifikátov, nákladoch na uskladnenie a vysokých aukčných
províziách
Ľuboslav Kačalka / kacalka@trend.sk
Život 95-ročnej Češky Medy Mládkovej je príbehom úspešnej investorky do umenia. V začiatkoch jej
pobytu vo Francúzsku ju zaujal obraz Tanečnica od Františka Kupku či skôr prognóza starožitníka, že
hoci jemu sa obraz nepáči, maliar raz bude slávny. Čas mu dal za pravdu. Zbierka umeleckých diel,
ktoré Mládková pred pár rokmi darovala svojim krajanom, má hodnotu 30 miliónov amerických dolárov.
Väčšinu tvorí práve Kupkova tvorba.
Hoci má česká emigrantka ekonomický doktorát zo Švajčiarska, za ekonómku sa nikdy nepovažovala. Aj
vďaka Kupkovým obrazom zamerala pozornosť na umenie, ktoré vyštudovala na parížskej Sorbonne. S
manželom Janom Mládkom, inak exguvernérom Medzinárodného menového fondu, sa začali
umeleckým zbierkam intenzívnejšie venovať. Ako vysvetlila pre českú MF Dnes, kedysi dokonca museli
predať dom, aby získali peniaze na jeden z Kupkových obrazov. No ako dodáva, s čistým svedomím
môže povedať, že bez nej by Kupka dnes nebol tam, kde je.
Príbehov ako Meda Mládková by sme určite našli viac, ale s tým rozdielom, že zberateľ i umelec sú
verejnosti takmer neznámi a obraz nestojí oveľa viac ako pred desiatkami rokov pri prvej kúpe. O tom, či
kus plátna bude stáť pár eur alebo ho vyvážia zlatom, rozhodujú veľmi subjektívne faktory.
Umelecké start-upy
Primárny trh s umeleckými dielami, tými, ktoré ešte len vychádzajú z ateliérov, pripomína rozhodovanie
manažérov venture capitalových firiem. Rovnako ako je zložité určiť, ktorá firma nakoniec uspeje, aj v
prípade mladých autorov ťažko predvídať budúceho Picassa či Pollocka. Spoliehať sa nedá ani na
pomocnú ruku galérií ako dôležitých sprostredkovateľov. Tie s najzvučnejšími menami síce dokážu
svojou angažovanosťou zvýšiť prvotnú cenu, no tá môže pri ďalšom predaji padnúť. V ich prípade je to
často skôr marketing ako umelecký cit.
Ako upozorňujú Božena Chovancová a Katarína Vovková z Ekonomickej univerzity v článku pre
odborný bankový časopis Biatec, dnes ani kritici nemajú veľký vplyv na tvorbu ceny. Ako príklad
uvádzajú obrazy Jeffa Koonsa, ktorého prvotiny recenzenti rozniesli: ,,Boli považované za gýčové a
nevkusné. Napriek tomu je po nich dopyt, umelec vystavuje v značkových galériách a cena jeho diel je
nad milión dolárov."
Najmä pre neskúsených umeleckých investorov je dôležité diverzifikovať, teda nenakupovať jedného
obľúbeného autora, ale radšej viacerých, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že aspoň jeden z obrazov
dosiahne v budúcnosti zaujímavé zhodnotenie. To aspoň hovorí ekonomický pragmatizmus, no netreba
si ho zamieňať s mecenášstvom. Nie každý, kto v snahe podporiť mladého umelca nakúpil jeden či
viacero artefaktov, si môže hovoriť investor do umenia. Rozhodujúcimi parametrami by mala byť
primeraná, teda nepremrštená cena a existujúci potenciál. Na druhej strane treba priznať, že nezištná
pomoc umeniu zohráva dôležitú úlohu a dokáže suplovať štát pri podpore kultúry.
Cenový precedens
V prípade známych diel rozhoduje o konečnej cene trh, najčastejšie cez aukciu. Pri ohodnotení sa
uplatňuje takzvaný cenový precedens, teda to, koľko stál v minulosti obraz rovnakého autora. Svoju
úlohu zohráva kvalita vyhotovenia i to, z akého obdobia autorovho života dielo pochádza. Najznámejšia

domáca aukčná spoločnosť Soga varuje, že dobrá cena nie je automaticky nízka: ,,Môže vzbudzovať
síce iracionálne, no napriek tomu fungujúce pochybnosti o kvalitách."
Atraktívna vyvolávacia cena by mala tvoriť maximálne tri štvrtiny odporučenej ceny. V praxi sa vyskytujú
aj prípady, keď sa obraz predá pod vyvolávaciu cenu. Licitátor môže sumu znižovať, pokiaľ o dielo nie je
záujem, no nie viac ako o tretinu. V tomto prípade však ide len o podmienenú kúpu, musí ju odsúhlasiť aj
pôvodný majiteľ. Navyše, ešte 30 dní po aukcii môže hocikto navrhnúť kúpu za pôvodnú vyvolávaciu
cenu.
Dôležitú úlohu zohrávajú podľa B. Chovancovej pri oceňovaní takzvaní značkoví zberatelia: ,,Už len
skutočnosť, že takýto zberateľ vlastnil dané dielo alebo ešte stále má vo svojej zbierke dielo určitého
umelca, dokáže vysoko zdvihnúť cenu aj ostatných diel." Počítať však treba aj s opačným extrémom,
keď predajná suma nedosiahne ani cenu prvého predaja. ,,Prípadne sa dielo nepredá a galéria má aj
niekoľkomiliónové straty."
Najdrahšie, čo doma máme
Aj keď obrazy niektorých slovenských majstrov stoja viac ako bežné byty, najdrahším obrazom
vydraženým v domácej aukčnej sieny Soga je Chlapec s dalmatínom od predstaviteľa bolonského
klasicizmu Domenichina (Domenica Zampieriho). Konečná cena 531-tisíc eur je príkladom predaja pod
vyvolávaciu cenu vyše 660 tisíc eur. Na porovnanie, najdrahší Domenichinov obraz Hriech Adama a Evy
vydražili v roku 2000 v New Yorku za tri milióny eur.
Na druhej strane, v prípade najdrahších diel domácich autorov vidíme výrazné prekročenie odhadovanej
ceny. Za obraz Po žatve Martina Benku zaplatil kupec 180-tisíc eur, Majerníkovi Utečenci stáli 170-tisíc,
čo je v oboch prípadoch oproti odhadom viac o približne stotisíc eur.
Miliónoví hráči
V celosvetovom meradle je najdrahším obrazom vydraženým na aukcii dielo Hráči kariet
postimpresionistu Paula Cézanna za astronomických 259 miliónov eur, inak sa v prvej pätke najdrahších
diel objavuje tvorba modernistov.
To má viacero príčin: ,,Umenie starých majstrov sa na aukciách objaví len zriedka, pretože sa v
súčasnosti nachádza prevažne v súkromných zbierkach, múzeách a galériách a len raz za určité
obdobie sa dostáva na trh," upozorňuje B. Chovancová a dodáva, že takéto diela sú na predaj iba vo
výnimočných prípadoch, ako je napríklad smrť zberateľa.
Nešťastný Picasso
Kým Hráči kariet skončili v štátnej zbierke arabského Kataru, Pollocka či Picassa si kúpili jednotlivci.
Napríklad manažér hedžových fondov Steven A. Cohen. Ten investoval do umenia asi pätinu svojich
príjmov a rozhodne nejde o zanedbateľnú sumu. Okrem zbierok vlastní asi päť percent akcií aukčnej
siene Sotheby's. Jeho cesta k Picassovmu Snu však bola pomerne komplikovaná. Ešte v roku 2006 sa
dohodol na jeho kúpe s majiteľom kasín v Las Vegas Stevom Wynnom. Ten však do obrazu nešťastnou
náhodou narazil lakťom. Oprava stále 90-tisíc dolárov, no cena poklesla z 139 na 85 miliónov dolárov.
Rozdiel si Wynn nárokoval od poisťovne Lloyd's, ktorej sa však do platenia nechcelo. Spor potom
urovnali mimosúdnou dohodou bez zverejnenia podrobností. Cohen nakoniec kúpil obraz až v roku 2013
za 155 miliónov dolárov.
Ďalší z veľkých zberateľov, ,,najvplyvnejší Mexičan na Wall Street" David Martínez síce vlastní obrazy P.
Picassa aj Damiena Hirsta, no kúpu jedného z najdrahších obrazov Číslo 5 od Jacksona Pollocka
poprel, napriek tomu podľa New York Times visí v jeho newyorskom apartmáne.
Artbanking po slovensky
Keďže umenie je jedným z nástrojov na diverzifikovanie investičného portfólia, obchodnú príležitosť vidia
aj privátni bankári. Vo svojich priestoroch ponúkajú výstavu vlastných umeleckých diel, ktorá je určená
na predaj potenciálnym záujemcom. Slovenská sporiteľňa ponúka podľa riaditeľky Erste PrivateBanking
Michaely Kaňovej aj klasické diela, ktoré sú považované za stabilnejší uchovávateľ hodnoty, rovnako
tiež diela mladých nádejných umelcov s potenciálom. ,,Experti, s ktorými spolupracujeme, vedia pripraviť
návrh zbierky ušitý klientovi na mieru."
Riaditeľ ka odboru privátneho bankovníctva Tatra banky Katarína Boledovičová upozorňuje na projekt
Art Consulting, na ktorom spolupracujú so zberateľmi umeleckých diel a nadšencami umenia.
Zaujímavosťou je, že ponuka má aj svoju mobilnú aplikáciu: ,,Vďaka funkcionalite Live náhľad si môžu
klienti svoj vysnívaný obraz aj ,zavesiť' na stenu v obývačke a zistiť, či spĺňa všetky ich požiadavky."

Hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková vysvetľuje, že požiadavky klientov sa rôznia: ,,Kým jeden
klient preferuje investíciu do kolekcie obrazov, druhý investíciu do rôznych špičkových diel od rôznych
autorov." Poradenstvo zabezpečujú v spolupráci s aukčnou sieňou Soga a pre náročnejších vďaka
talianskej UniCredit Private Banking aj s aukčnými sieňami Christie's a Sotheby's.
Výhody a riziká
Neobjektívna cenotvorba je, paradoxne, výhodou a zároveň nevýhodou tohto typu investovania.
Umelecké diela sú vo všeobecnosti považované za uchovávateľa hodnôt, no to platí len pre osvedčené
artefakty. To, že sa cena na aukcii vyšplhala do astronomických výšok, ešte negarantuje jej stálosť v
budúcnosti. Mohlo ísť o špekulatívnu bublinu, ktorá rýchlo spľasne.
Z pohľadu udržania hodnoty je dôležité, že umelecké diela nekorelujú so žiadnym iným aktívom. Majú
však nízku likviditu, najmä v krízových obdobiach môže ich cena dočasne klesnúť.
Pri zvažovaní investície treba zohľadniť vysoké náklady na ochranu nielen pred zlodejmi, ale aj pred
zničením v dôsledku neprimeranej vlhkosti. Nemálo stojí aj odborné poradenstvo či sprostredkovanie,
aukčná provízia môže zvýšiť cenu aj o pätinu. Samostatnou kapitolou sú falzifikáty, aj preto je dôležité
zvažovať, kde sa umelecké dielo nakupuje. No ani renomovaná značka aukčnej siene ešte neznamená,
že sa podvodníkom nepodarilo oklamať aj profesionálov.
Majiteľ kasín Steve Wynn znížil cenu svojho Picassa o vyše 50 miliónov dolárov, keď do obrazu narazil
lakťom
170-tis. eur stojí obraz Cypriána Majerníka Utečenci, teda viac ako byt na rovnomennej ulici v Bratislave
FOTO:
Obraz Martina Benku Po žatve sa predal za 180-tisíc eur, vyvolávacia cena bola o stotisíc nižšia.
Blumentál v zime Ľudovíta Fullu sa vydražil za 140-tisíc eur.
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46. V Mladosti generálka na extraligu
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 19/09/2014; 215/2014; s.: 47; SPRAVODAJSTVO; jež]
O týždeň štartuje ďalší ročník extraligy volejbalistiek a už tradične je generálkou na novú sezónu pre
hráčky Slávie EU dvojdňový medzinárodný turnaj Slávia EU Cup o pohár rektora Ekonomickej
univerzity Bratislava. Na jeho 27. ročníku sa v hale Mladosť oddnes predstaví päť družstiev. Okrem
domácich slávistiek tretí tím maďarskej extraligy UTE Budapešť, z Česka príde Sokol Štenberk a
konkurenciu doplnia VTC Pezinok i nováčik našej extraligy SVK Senica.
- PROGRAM TURNAJA – dnes: 10.30 Slávia EU – Senica, 10.30 Štenberk – Budapešť (B hala), 13.00
Pezinok – Štenberk, 15.00 Budapešť – Senica, 17.00 Slávia EU - Pezinok, sobota: 9.00 Pezinok Budapešť, 11.00 Slávia EU – Šternberk, 13.00 Senica - Pezinok, 15.00 Slávia EU – Budapešť, 15.00
Senica – Štenberk (B hala). (jež)
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47. Alternatívou ruského zemného plynu by mohol byť plyn vyťažený z bridlíc
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 18/09/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Tamara Lištiaková]
Elena Koritšánska, moderátorka: "Alternatívou ruského zemného plynu by mohol byť plyn vyťažený
z bridlíc. V čase poklesu dodávok plynu od ruského Gazpromu do Európy je to stále aktuálnejšia téma.
Americké firmy by ho mohli dovážať do Európy alebo ťažiť priamo na Ukrajine."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Spojené štáty majú obrovské zásoby bridlicového zemného plynu.
Krajina sa pripravuje na jeho vývoz aj do Európy, ktorá sa dlhodobo snaží znížiť svoju energetickú
závislosť od Ruska. Bridlicový plyn z USA by tomu pomohol a export by zároveň znamenal zisk pre
americkú ekonomiku. Takisto by to otriaslo postavením Ruska ako energetického gigantu. Hovorí Peter
Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave."

Peter Baláž, Ekonomická univerzita Bratislava: "Otázka vývozu samozrejme podlieha licenciám, ktoré
musia byť schválené v americkom Senáte. Pokiaľ by tieto licencie boli, pretože USA tiež pozerá na
budúcnosť svoju a na udržanie si svojich zásob a určitej sebestačnosti, tak v tom momente samozrejme,
by tá pozícia na svetovom trhu zemného plynu, a zvlášť pokiaľ ide dneska o pozície Ruska, bola úplne
iná ako je v súčasnosti."
Tamara Lištiaková: "Práve napätie na Ukrajine a sankcie voči Rusku by mohli urýchliť vývoz bridlicového
plynu do Európy. Na otázku Rádiožurnálu tak odpovedá Daniel Fried, ktorý šéfuje americkej politike
sankcií."
Daniel Fried: "Myslím si, že kríza na Ukrajine urýchli všetky aspekty našej politiky a politiky Európskej
únie, ktorá bude viesť k zníženiu závislosti od ruského plynu. Bude to zahŕňať zvýšenie európskej
produkcie aj prostredníctvom ťažby z bridlíc, ako aj zvýšenie svetového exportu skvapalneného plynu.
Takže moja odpoveď je áno."
Tamara Lištiaková: "Technológia ale nepustí, tvrdí analytik portálu Energie pre Vás Jozef Badida."
Jozef Badida, analytik: "Oni v tejto chvíli ešte nemajú postavenú infraštruktúru, aby dostávali ten plyn na
pobrežie a na pobreží, aby ho vedeli skvapalniť a dostať do lode. Na tom sa pracuje celý čas, ale v tejto
chvíli to ešte nie je, táto infraštruktúra dobudovaná."
Tamara Lištiaková: "Pomerne veľké zásoby bridlicového plynu sú aj priamo na Ukrajine. Americké firmy
by ich alternatívne mohli ťažiť aj tam. Peter Baláž."
Peter Baláž: "Čo by samozrejme absolútne znížilo závislosť Ukrajiny na dovoze zemného plynu z Ruska,
tým pádom samozrejme by sa aj otupilo to ostrie Putinových protiúderov voči rozhodnutiam Európskej
únie a USA."
Tamara Lištiaková: "Podľa analytika Jozefa Badidu. bude export tohto plynu z USA možný najskôr až
koncom budúceho roka."
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48. otázka pre Rudolfa Siváka, rektora Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 19/09/2014; 215/2014; s.: 17; vzdelávanie; Jana Véghová]
? Aké novinky ste pripravili pre študentov v tomto akademickom roku?
Zmien je viacero, spomeniem aspoň tie najdôležitejšie. Od tohto akademického roka umožňujeme našim
študentom získať dvojitý diplom z bakalárskeho aj inžinierskeho stupňa štúdia už na piatich
zahraničných univerzitách, najnovšie aj vo francúzskom Štrasburgu a v thajskom Bangkoku. Univerzita
podporuje študentov motivačnými štipendiami.
V spolupráci s Právnickou fakultou UK otvárame nový študijný program Ekonómia a právo, a to na
bakalárskom stupni štúdia v odbore národné hospodárstvo a právo. Rozširujeme počet odborných
predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch na 90, ktoré môžu študenti absolvovať v angličtine,
nemčine, francúzštine a v ruštine.
Aj tento akademický rok umožníme našim študentom stážovať, prípadne absolvovať časť štúdia na
partnerských univerzitách v zahraničí. Vlani išlo o viac ako 350 študentov.
Rozširujeme tiež možnosti pre doktorandov. Tí budú môcť absolvovať časť doktorandského štúdia na
študijnom pobyte v OECD v Paríži na základe zmluvy o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou v
Bratislave a OECD.
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49. Miroslav Barnáš, šéf slovenskej pobočky JLL, bol povýšený na pozíciu
regionálneho riaditeľa
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 18/09/2014; Redakcia]
Miroslav Barnáš (37), konateľ a vedúci investičného oddelenia slovenskej pobočky JLL, medzinárodnej
poradenskej spoločnosti v oblasti nehnuteľností, bol povýšený na pozíciu regionálneho riaditeľa v EMEA
(Európa - Stredný východ-Afrika).

Miroslav pôsobí na slovenskom a stredoeurópskom realitnom trhu desiatym rokom. Špecializuje sa na
realitné a investičné poradenstvo, oceňovanie nehnuteľností a zastupovanie lokálnych a
medzinárodných klientov. Je zodpovedný za rast a rozvoj aktivít spoločnosti na slovenskom trhu. V
súčasnosti riadi tím zložený z 35-tich profesionálov, ktorí prostredníctvom ôsmich oddelení poskytujú
kompletné poradenstvo v oblasti komerčných a rezidenčných nehnuteľností.
Miroslav bol spoluzakladateľom bratislavskej pobočky King Sturge kde od otvorenia pôsobil ako Country
Manager. Po fúzii spoločností King Sturge a Jones Lang LaSalle v máji 2011 pokračoval na pozícii
konateľa JLL na Slovensku. Zároveň je jedným z členov predstavenstva JLL pre strednú a východnú
Európu.
Miroslav je absolventom odboru Finančný Manažment na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Od
roku 2011 je členom medzinárodnej profesionálnej organizácie RICS (The Royal Institution of Chartered
Surveyors).
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50. R. SIVÁK: EÚ zatiaľ dobre zvláda skúšku v podobe dlhovej krízy
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 18/09/2014; TASR]
Konsolidáciu označil za mimoriadne náročnú, no nie nemožnú úlohu.
Bratislava 18. septembra (TASR) – Projekt európskej integrácie prechádza od roku 2008 kritickou
skúškou, Európska únia (EÚ) ju však zatiaľ zvláda. Uviedol to dnes rektor Ekonomickej univerzity v
Bratislave Rudolf Sivák vo svojom príspevku v rámci vedeckej konferencie o makroekonomických
aspektoch dlhovej krízy, ktorá sa konala na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.
"Vhodný krízový manažment európskych elít spolu s inštitucionálnou reformou a aktívnym postojom
Európskej centrálnej banky znamenajú, že Európska únia zatiaľ túto skúšku zvláda," zhodnotil Sivák. Z
makroekonomických údajov podľa neho vyplývajú tiež povzbudzujúce trendy reštrukturalizácie
problémových ekonomík. Zároveň sa domnieva, že vďaka prijatiu kľúčových opatrení v rokoch 2010 až
2013 by sa nemal opakovať scenár z uplynulých rokov.
Sivák však upozornil, že hlboký cyklický prepad a následné pomalé ekonomické oživenie viedli k
prudkému rastu verejného dlhu vo väčšine členských štátov, aj na agregovanej úrovni Európskej únie.
Priemerná úroveň verejného dlhu v krajinách EÚ totiž stúpla z 59 % hrubého domáceho produktu (HDP)
v roku 2007 na viac ako 87 % HDP v roku 2013. Aktuálna prognóza Európskej komisie navyše
predpokladá, že svoj vrchol dosiahne práve v tomto roku, a to na úrovni 89,5 % HDP.
"To má za následok zmenšenie reakčnej schopnosti verejných financií na prípadné systémové šoky.
Konsolidácia verejných financií je preto vo väčšine krajín imperatívom s dosahom na celú Európsku úniu
a eurozónu," myslí si rektor.
Konsolidáciu označil za mimoriadne náročnú, no nie nemožnú úlohu. Za pozitívny príklad považuje
Švédsko a Fínsko, ktoré zažili v 80. rokoch silné bankové krízy s podobným dosahom na verejný dlh,
ako je to v súčasnosti. "Následná kombinácia vhodných ekonomických opatrení, politickej vôle a
spoločenskej zhody viedli k tomu, že tieto krajiny sa pomerne rýchlo vrátili na rastovú trajektóriu pri
udržateľnom hospodárení verejných financií," uzavrel Sivák.

Späť na obsah

51. Európska únia zatiaľ dobre zvláda skúšku v podobe dlhovej krízy
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 18/09/2014; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]
Projekt európskej integrácie prechádza od roku 2008 kritickou skúškou, Európska únia (EÚ) ju však
zatiaľ zvláda. Uviedol to dnes rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák vo svojom
príspevku v rámci vedeckej konferencie o makroekonomických aspektoch dlhovej krízy, ktorá sa konala
na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.
"Vhodný krízový manažment európskych elít spolu s inštitucionálnou reformou a aktívnym postojom
Európskej centrálnej banky znamenajú, že Európska únia zatiaľ túto skúšku zvláda," zhodnotil Sivák. Z
makroekonomických údajov podľa neho vyplývajú tiež povzbudzujúce trendy reštrukturalizácie
problémových ekonomík. Zároveň sa domnieva, že vďaka prijatiu kľúčových opatrení v rokoch 2010 až

2013 by sa nemal opakovať scenár z uplynulých rokov.
Sivák však upozornil, že hlboký cyklický prepad a následné pomalé ekonomické oživenie viedli k
prudkému rastu verejného dlhu vo väčšine členských štátov, aj na agregovanej úrovni Európskej únie.
Priemerná úroveň verejného dlhu v krajinách EÚ totiž stúpla z 59 % hrubého domáceho produktu (HDP)
v roku 2007 na viac ako 87 % HDP v roku 2013. Aktuálna prognóza Európskej komisie navyše
predpokladá, že svoj vrchol dosiahne práve v tomto roku, a to na úrovni 89,5 % HDP.
"To má za následok zmenšenie reakčnej schopnosti verejných financií na prípadné systémové šoky.
Konsolidácia verejných financií je preto vo väčšine krajín imperatívom s dosahom na celú Európsku úniu
a eurozónu," myslí si rektor.
Konsolidáciu označil za mimoriadne náročnú, no nie nemožnú úlohu. Za pozitívny príklad považuje
Švédsko a Fínsko, ktoré zažili v 80. rokoch silné bankové krízy s podobným dosahom na verejný dlh,
ako je to v súčasnosti. "Následná kombinácia vhodných ekonomických opatrení, politickej vôle a
spoločenskej zhody viedli k tomu, že tieto krajiny sa pomerne rýchlo vrátili na rastovú trajektóriu pri
udržateľnom hospodárení verejných financií," uzavrel Sivák.
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52. Firmy chcú prax
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 19/09/2014; HNonline, Slovensko; Tomáš Nejedlý]
1. Ktorú konkrétnu univerzitu by ste odporučili potenciálnym uchádzačom o zamestnanie vo vašej firme?
2. Čo je najvážnejší problém vysokých škôl z hľadiska pripravenosti absolventov na pracovný trh?
Lucia Gajarská, úsek ľudských zdrojov ,Orange
1. Závisí to, samozrejme, od pozície, na ktorú sa hlásia. Pravdepodobne však najmä vysoké školy
technického zamerania.
2. Nedostatok praxe a praktických skúseností v odboroch, ktorý absolventi študujú. Absolventom chýba
rozmýšľanie v súvislostiach a prepájanie ich teoretických znalostí s reálnym biznisom.
Miroslav Havlík, generálny manažér, Evonik Fermas
1. Máme veľmi dobré skúsenosti s absolventmi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, konkrétne z
Ústavu biotechnológie a potravinárstva a Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva. Títo
absolventi spĺňajú naše očakávania.
Gabriel Tóth, PR špecialista, Penta Investments
1. Vzhľadom na špecifiká pozícií vprivateequity, najmä v oblasti financií, je veľmi ťažké špecifikovať
konkrétne vysoké školy.
2. Vo všeobecnosti je nevýhodou absolventov, že im musí zamestnávateľ venovať viac času na
zaučenie, keďže majú minimálne skúsenosti. Väčšinou je to výsledkom chýbajúcej praxe, resp.
nemožnosti uplatnenia sa študentov na junior pozíciách v oblasti, ktorú študujú. Na druhej strane ich
výhodou je väčšia tvarovateľnosť a v prípade dobrého mentoringu má zamestnávateľ šancu časom si
vychovať zamestnanca, ktorého je na pracovnom trhu ťažké nájsť.
Juraj Soviar, PR manažér, Kooperativa poisťovňa
1. V našej spoločnosti nájdu uplatnenie šikovní absolventi z akejkoľvek oblasti štúdia. Logické je, že
najmä tí so zameraním na oblasť finančníctva a poisťovníctva. Dôležité je najmä to, aby mali chuť
pracovať, rozvíjať sa a učiť nové veci. Nejeden z našich dlhoročných zamestnancov pôsobí v spoločnosti
od absolventských čias a vďaka schopnostiam a poskytnutým možnostiam sa teší z úspešnej kariéry.
2. Dnešní absolventi sú draví, plní informácií a s dobrým prehľadom. Nechýbajú im jazykové znalosti a
často ani skúsenosti zo zahraničia. Chýba im však sebareflexia a istá dávka pokory. Ich očakávania sú
mnohokrát príliš vysoké a nereálne. Vítaná by bola aj prax nadobudnutá počas štúdia, ktorá by doplnila
teoretické vedomosti o praktické skúsenosti. Zároveň by tak študenti získali pracovné návyky a možno
reálnejší pohľad.
Ľubomíra Radosová, riaditeľka sekcie ľudských zdrojov, SPP

1. Pociťujeme hlavne nedostatok absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského, ako aj ekonomických fakúlt. Požiadavka na absolventov s týmto zameraním, samozrejme,
vyplýva aj z charakteru našej spoločnosti. Jej hlavným biznisom je obchod s plynom a elektrickou
energiou, ktorý sa v súčasnosti nezaobíde bez kvalitných ekonomických analýz, štatistík, reportov a
podobne.
2. Za najzávažnejší problém považujeme nedostatočné prepojenie teoretickej prípravy študentov s
praxou. Vysoké školy sa musia zamerať nielen na to, aby študenti získali čo najviac teoretických
vedomostí, vedeli ich pasívne prijímať a memorovať, ale aj na to, aby tieto získané vedomosti vedeli
prepájať s ich uplatnením v praxi, vedeli logicky a samostatne myslieť a uvažovať. Je to možné
predovšetkým cez zameranie sa na riešenie projektov, širokospektrálnych úloh, na ktorých si študenti
precvičia a pochopia získané teoretické vedomosti a ich využitie v praxi. Takisto treba venovať väčšiu
pozornosť príprave absolventov v oblasti prezentačných, komunikačných a predajných zručností. Pre ich
úspešné zaradenie sa do pracovného procesu je tiež dôležité, aby si vedeli svoj čas naplánovať, to
znamená pripravovať ich na zvládnutie časového manažmentu a zvládanie stresu.
Peter Benčurik, hovorca, Slavia Capital
1. Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.
2. Absentujúca väzba absolventov na prax a praktické zručnosti.
Petra Berecová, výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje, Slovak Telekom
1. Sme ICT firma, a preto k nám nastupujú hlavne študenti technologických smerov – predovšetkým z
Fakulty elektrotechniky a Fakulty informačných technológií STU. Uplatnia sa však u nás aj absolventi
komerčného alebo matematicko-fyzikálneho smeru, keďže v tomto biznise je zvýšená potreba kvalitných
uchádzačov na analytické a produktovo-marketingové pozície. Pri výbere je dôležité nielen ukončené
vzdelanie, ale aj skúsenosti. Tie majú často už aj absolventi, a to z rôznych stáží alebo projektov.
2. Vo všeobecnosti stále pokrivkáva prepojenie poznatkov a praxe. Okrem toho očakávania študentov sú
často nereálne, a to čo sa týka rýchlosti získania vyššej pozície a platu.
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53. Zákon o štátnom občianstve
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:30; 18/09/2014; Z prvej ruky; Lucia Virostková]
Lucia Virostková, moderátorka: "Ústavný súd nebude rozhodovať o zákone o štátnom občianstve, lebo
na to nemá dosť sudcov. Tak znie dlho očakávaný verdikt v spore, či Slovensko v súlade s ústavou
odoberá občianstvo tým, ktorí získajú pas inej krajiny. Ministerstvo vnútra už dlhšie avizuje miernejší
postup, čaká vraj len na rezort diplomacie a analýzu našich medzinárodných záväzkov. Obmedziť či
povoliť dvojaké občianstvo? A naplnili sa obavy z Budapešti, na ktoré mal zákon reagovať? Aj o tom
s dnešnými hosťami relácie Z prvej ruky, pozvanie prijali profesor Stanislav Mráz z Katedry
medzinárodného práva na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
a ľudskoprávny expert Kálmán Petöcz, dobrý deň.
Páni, začnime včerajším verdiktom, nie ste ústavní právnici, ale obaja sa tejto venujete už dlhší čas.
Zaujíma ma, či vás rozhodnutie Ústavného súdu ako občanov a expertov v tejto oblasti na záver
procedúry prekvapilo."
Stanislav Mráz, Katedra medzinárodného práva, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave: "No pokiaľ ide o mňa, ja by som nechcel komentovať toto rozhodnutie, jednak
mi to neprislúcha a tie dôvody, ktoré boli uvedené, samozrejme sú adekvátne."
Lucia Virostková: "Pán Petöcz, prekvapilo vás niečo?"
Kálmán Petöcz: "Tak jedna vec, čo ma prekvapila, poznajúc určité pomery na Slovensku ma to úplne
neprekvapilo, ale na druhej strane ma to sklamalo. Veď toto je vec, ktorá sa tu ťahá už tri roky a je to
vážna vec proste. To, či je niečo v súlade s ústavou nejaký zákon, ktorý sa týka teda stoviek alebo
tisícov ľudí, naozaj vážna vec a je o tom veľa politických debát, týka sa to ľudských osudov, obyvateľov
tohto štátu a tri roky sa každý odvolával na to, však Ústavný vyriekne konečný verdikt a potom sa podľa
toho zachováme, teda aj politici aj občania. A z tohto pohľadu mi to pripadá také ako až by som povedal
absurdné. Lebo čítal som aj také vyjadrenia, že však je to politická vec, ktorú vytvorili politici, tak nech si
ju politici riešia. No ale však každý zákon je politický, však zákony prijímajú politické strany alebo ich

zástupcovia v parlamente, celý verejný život politický, to nie je samo o sebe dôvod, aby Ústavný súd
nerozhodol, práve naopak. Ústavný súd je ten orgán, ktorý by mal v takýchto sporných otázkach
rozhodnúť."
Lucia Virostková: "Pripomeňme, že Ústavný súd sa odvolával na procedurálne záležitosti, to znamená,
sú tam stanovené určité pravidlá ohľadom toho, koľko sudcov môže rozhodnúť, či zákon je alebo nie je
protiústavný, ale o tomto sa samozrejme nebudeme baviť, lebo ako som povedala, nebavíme sa o tom
z pohľadu ústavných právnikov. Pripomeňme, že zákon o štátnom občianstve na Ústavnom súde
napadla skupina poslancov, ktorých zastupoval Gábor Gál z Mostu-Híd. Ten označil verdikt za právny
alibizmus, čiže asi v rovnakom duchu, ako vy, pán Petöcz, a avizoval, že sa obrátia aj na medzinárodný
súd. Ale Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu už vlani v tejto veci rozhodol a vyhlásil, že podľa
tohto zákona u nás ľudia strácajú občianstvo dobrovoľne, lebo vopred vedia, že ak získajú pas inej
krajiny, tak oň prídu. Má teda zmysel pokračovať v právnych protestoch v zahraničí, pán Mráz?"
Stanislav Mráz: "No podľa mojej mienky nie veľmi. Samozrejme, s touto témou alebo tézou, že štátne
občianstvo je odňaté, a že teda pôjdeme pred nejaký súdny dvor, to podľa mňa nemá zmysel. Ja sa
domnievam, že tam bude snaha napadnúť alebo požiadať o výklad pri jednotlivých ľudských právach, že
či boli poškodené práva alebo neboli poškodené danej osoby, ktorá prišla o štátne občianstvo. Tu je
možno tá cesta nejaká priechodná, ale nedomnievam sa veľmi."
Lucia Virostková: "No ale práve z tohto pohľadu už rozhodol Európsky súd v Štrasburgu v prípade dvoch
ľudí, aj minister Lajčák sa odvoláva práve na tento európsky verdikt, hovorí, že zákon je v súlade
s európskymi normami a citujem, nie sme pod žiadnym tlakom a ak budú nejaké zmeny, tak to nie sú
zmeny vynútené zvonku. Pán Petöcz, má zmysel hľadať pravdu na inej medzinárodnej inštitúcií?"
Kálmán Petöcz: "Myslím, že to je trošku ináč, akože Európsky súd pre ľudské práva nerozhodol o tom, či
je náš zákon v súlade s našou ústavou, môže rozhodnúť len Ústavný súd. Občianstvo ako také nie je
ako ľudským právom, takým právom, ktoré je zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach,
o ktorého v súlade teda rozhoduje európsky súd. To znamená, že európsky súd ani nemohol rozhodnúť
o tom, že či je to v súlade s dohodou alebo nie. Európsky súd by mohol rozhodnúť len vtedy, keby strata
občianstva alebo odňatie občianstvo malo nejaké ďalekosiahle dôvody na výkon základných práv
a slobôd obsiahnutých v európskom dohovore alebo keby sa mohol aplikovať všeobecný princíp
diskriminácie, ktorý je obsiahnutý v dvanástom dodatkovom protokole európskeho dohovoru. Ten však
Slovenská republika zatiaľ neratifikovala, čiže tiež sa na to nemôže teda navrhovateľ odvolávať."
Lucia Virostková: "Čiže na akú inú inštanciu sa ešte môžu navrhovatelia tohto zákona, resp. Tí, ktorí
argumentujú proti tomuto zákonu, odvolať v prípade, ktorý sa včera stal. Na akú inú medzinárodnú
inštitúciu?"
Kálmán Petöcz: "Mohli by sa odvolať na európsky súd, ale Európsky súd pre ľudské práva, ale len vtedy
keby jasne definovali, že to strata občianstva bolo odňatím občianstva, že aké ich práva boli akože
priamo, priamo ohrozené alebo nejakým spôsobom porušené. Vtedy by mohli. Ale to neviem, čo je
záležitosť tých navrhovateľov, že či dokážu takýto návrh naformulovať tak, aby bol akceptovateľný na
konanie pred európskym súdom, pretože to vlaňajší návrh európsky súd vlastne neprijal na konanie, tam
vôbec nešlo o to, že by európsky vyslovil nejaký súd o tom, že či ten zákon je v poriadku. On neprijal na
konanie, to bola hlavná pointa toho rozhodnutia, pretože nebol príslušný..."
Lucia Virostková: "No ale čo si myslíte o tom argumente, že vlastne v prípade Slovenska, ak sa občan
rozhodne, že chce pas inej krajiny, tak vie, čo ho čaká. Vie, že by stratil slovenské občianstvo. Čiže nie
je to svojvoľné tak, ako to vlastne tvrdí ústava a to je vlastne argument tej druhej strany."
Kálmán Petöcz: "Áno, ale v tomto prípade si myslím, že treba sa pozrieť rozhodnutie Ústavného súdu,
myslím, že to je rok 96, neviem presne... kde Ústavný súd v inej kauze, ktorá síce v trošku inej polohe
bola, ale Ústavný súd vlastne spochybnil princíp tzv. automatické strany občianstva, na ktorú sa aj teraz
odvoláva naša vláda a vlastne povedal, že nedá sa akože dobrovoľne nadobudnúť iné občianstvo, vtedy
išlo o občianstvo Českej republiky, považovať za výslovný prejav vôle stratiť slovenského občianstvo.
Čiže takáto judikatúra na Slovensku existuje."
Lucia Virostková: "Čiže vy vidíte ešte možnosť ďalšieho právneho sporu v tejto otázke, buď na
medzinárodnej inštitúcii alebo na našom Ústavnom súde, ešte vidíte aj takúto dohru? Lebo je potom aj
ďalšia dohra, resp. má to viesť aj k zmene samotného zákona, ale vidíte vy ešte možnosť, že sa to bude
ďalej ťahať na medzinárodné inštitúcie? Iba krátko poprosím."
Kálmán Petöcz: "Ja si myslím, že najlepšie by bolo, keby teda ako politici si uvedomili aj akože aj ľudskú
a morálnu stránku celej záležitosti a dali ten zákon do pôvodného stavu tak, ako bol aj bez akýchkoľvek
ďalších súdnych pokračovaní."

Lucia Virostková: "Pán Mráz, aj minister Lajčák pripustil, že budú nejaké zmeny a že sa chcú na ne
pozrieť práve z medzinárodného hľadiska, pretože Robert Kaliňák, minister vnútra tvrdí, že novelu tohto
sporného zákona už dávno má pripravenú a že sa naozaj čaká iba na rezort diplomacie. Vy ste ale, pán
Mráz, viackrát naznačili, že zákony je občianstve sú vnútroštátnou záležitosťou nie otázkou
medzinárodného práva. Je tam teda z tohto pohľadu čo riešiť a posudzovať a čakať?"
Stanislav Mráz: "No ja by som snáď najprv uviedol, čo rozumieme pod štátnym občianstvom. Lebo
štátne občianstvo nie je nejaký trhací kalendár. Štátne občianstvo je trvalý právny zväzok, politickoprávny zväzok medzi fyzickou osobou a štátom, z ktorého pre oba subjekty vyplývajú určité práva
a povinnosti. No a ak má jeden subjekt nárok, napríklad štátny občan, tak má povinnosť tomu
korešpendujúcu štát a opačne. To sú ďalšie otázky, ako napríklad otázka brannej pohotovosti. Keby
došlo k niečomu, on musí, štátny občan nastúpiť do armády príslušného svojho štátu. Nie je možné, aby
občan sa choval svojvoľne voči svojmu štátu, aj keď sa nachádza v cudzine. On musí dodržiavať právny
poriadok svojho štátu, dajme tomu, aj keby bol na opačnej strane zemegule. A tam sú ešte ďalšie
otázky, ako trebárs zoberme si platenie daní a podobné veci, to sa všetko viaže na štátne občianstvo."
Lucia Virostková: "Ale z toho medzinárodného hľadiska, keď teraz rezort diplomacie tvrdí, že musí si
pozrieť všetky možné zákony a smernice, a že podľa toho posúdiť tú novelu, ktorá vraj už je pripravená."
Stanislav Mráz: "Z medzinárodnoprávneho hľadiska otázka štátneho občianstva je vnútorná vec každého
štátu. Každý štát má svoj zákon, na základe ktorého ho môže jednak udeľovať alebo aj odnímať štátne
občianstvo svojim občanom. Neexistuje nejaká medzinárodnoprávna všeobecná norma. Z toho dôvodu
existuje napríklad pri narodení viacej princípov nadobúdania štátneho občianstva atď., to by sme trošku
museli natiahnuť veci, aby sme mohli vysvetľovať."
Lucia Virostková: "Pozrime sa teda konkrétne na to, čo už o tej pripravovanej novele vieme. Malo by sa
občianstvo viazať na trvalý pobyt, to znamená, že aj občania, ktorí stratili slovenský pas, ale presťahovali
sa napríklad do Maďarska alebo do inej krajiny, mohli by znovu ten slovenský pas dostať, pretože by
zmenili svoj trvalý pobyt, už by neboli na Slovensku, ale v tej krajine, do ktorej sa presťahovali. Je práve
takáto prax bežná v iných krajinách? Že sa zákon o občianstve viaže na trvalý pobyt, resp. občianstvo
na trvalý pobyt?"
Stanislav Mráz: "Jednotlivé zákony krajín, keď udeľujú štátne občianstvo, majú svoje podmienky, pri
splnení ktorých sú, ten štát je ochotný udeliť štátne občianstvo tomu uchádzačovi. No a jednou z tých
podmienok býva samozrejme niekoľkoročný pobyt na území príslušného štátu. Napríklad v Spojených
štátoch je to päť rokov, u nás je to osem rokov a podobne. Čiže je to viazané, podľa mojej mienky celé
nešťastie spočíva v tom, že nedošlo ku koordinácii činnosti alebo povedal by som nejakému
rokovaniu..."
Lucia Virostková: "K tomu sa ešte dostaneme, to už samozrejme súvisí s tým, prečo ten zákon vôbec
vznikol a so vzťahmi s Maďarskom. Pán Petöcz, vy ste v jednom komentári napísali, že jediné riešenie
tohto sporu je zrušiť novelu z roku 2010 a vrátiť sa k pôvodnému zákonu o občianstve. Ako teda vnímate
terajšie plány Roberta Kaliňáka a nejaký miernejší postup."
Kálmán Petöcz: "V tej celej ďalšej x-tej novelizácii, tej novely, ktorá sa vlastne pripravuje už štyri roky, je
z môjho pohľadu najspornejšia, najbizarnejšia, že naša vláda sa neustála odvoláva alebo aj iní politickí
predstavitelia alebo aj analytici sa odvolávajú na tzv. ten princíp pevné a trvalé väzby. Lenže práve tá
pevná, a na to sa viaže trvalý pobyt, vtedy by mohli si zachovať, keby mali trvalý pobyt. Lenže keď to
obrátite naopak, tak je to úplne absurdné, pretože však tí ľudia, tí Maďari, občania maďarskej menšiny
na Slovensku, ktorý teda žijú celý život a majú naozaj pevnú a trvalú väzbu k tomuto štátu, tak tento štát
im tú trvalú väzbu preruší tým, že im zoberie občianstvo de facto. Čiže celý tento princíp, na ktorý sa
vláda odvoláva, je úplne v bizarnej, ale opačnej, negatívnej polohe stiahnutý na našich vlastných
občanov. Pričom na tých, ktorí sa, ako ste povedali, že odsťahuje sa niekto do Austrálie, je tam desať
rokov, tak podľa tejto novej novely, keďže nemá žiadne väzby na Slovensko, ani dane tu neplatí, nič,
a napriek tomu si občianstvo podľa tejto ďalšej novely nechá. A ten, kto celý život platí, že tu pracuje
a vykonáva proste záslužnú činnosť pre tento štát, tak ten toto občianstvo stratí."
Lucia Virostková: "Ale ten má zase aj možnosť nežiadať o maďarské občianstvo, keď žije na Slovensku."
Kálmán Petöcz: "No má možnosť, len ten druhý nemá, má možnosť nežiadať akože. Akože tu sa vlastne
vytvárajú dve kategórie ľudí, jedni ako keby boli nadobudnúť naspäť to občianstvo, pričom teda naozaj
nemajú trvalé väzby na tento štát už, keďže 20 rokov žije v Austrálii alebo v Amerike. A pritom teda naša
vláda sa neustále odvoláva na ten princíp trvalý, ktorý aplikuje jedným smerom, avšak druhým smerom
neaplikuje. To je proste z ľudskoprávneho hľadiska tá absurdita toho celého riešenia, a preto si ja
myslím, že jediné ako normálne a spravodlivé a z ľudského hľadiska správne riešenie, by bolo vrátiť sa
k tomu pôvodnému stavu."

Lucia Virostková: "A pán Mráz, čo si o tom myslíte vy? Pôvodná verzia alebo miernejšia verzia... platí
teraz."
Stanislav Mráz: "Pokiaľ ide o dvojaké štátne občianstvo, štáty sa obyčajne snažia odbúravať túto
možnosť, preto napríklad uchádzač obyčajne musí predložiť doklad, že je bezdomovec, alebo že bude
uvoľnený zo štátoprávneho zväzku. Aby sa zabránilo tomuto dvojakému štátnemu občianstvu. Podľa
mojej mienky, táto vec by sa snáď dala len riešiť nejakým upresnením obsahovej stránky tohto pojmu
v štátne občianstvo, pokiaľ ide o vzťah k maďarským spoluobčanom."
Lucia Virostková: "Čo tým myslíte?"
Stanislav Mráz: "No že rokovania by mali prebehnúť medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej
republiky, aby si ujasnili, čo maďarská strana myslela pod tým pojmom štátne občianstvo."
Lucia Virostková: "Rozprávame sa samozrejme o situácii, ktorá viedla vôbec k vzniku celého tohto
zákona. Pán Mráz, vy ste práve v čase ohlásenia maďarského zákona v médiách hovorili o rizikách pre
Slovensko a o jeho legitímnom práve brániť sa výslovným zákazom dvojitého občianstva. Ale naplnili sa
tieto obavy? Máte pocit, že naozaj sa tie riziká, o ktorých sa hovorilo, sa tu zvoláva bezpečnostná rada,
hovorilo sa o typoch zamestnaní, kde ľudia s dvoma pasmi nemohli pracovať. Naplnili sa také riziká,
hrozí nám naozaj niečo z Maďarska pre to, že tam platí ten zákon, na ktorý potom reagoval náš zákon
o štátnom občianstve?"
Stanislav Mráz: "Ťažko povedať, že či nám niečo hrozí bezprostredne alebo nie. Ten počet, ktorý je
zatiaľ známy osôb, ktoré požiadali o maďarské štátne občianstvo, je pomerne nízky. Čo ja viem,
z politického, bezpečnostného hľadiska nie je vhodné, aby sa v tomto smere, pokiaľ ide o žiadosti
o štátne občianstvo maďarské pokračovalo ďalej."
Lucia Virostková: "Pán Petöcz, váš pohľad na vec? Minister Lajčák doslova povedal, že za najlepšie
riešenie považuje to, keby Slovensko aj Maďarsko urobili krok späť, aby sa akékoľvek rozhodnutie
nevnímalo ako víťazstvo jednej strany nad druhou. Je to reálne, že Maďarsko zruší svoj zákon a potom
zrušme aj my ten náš?"
Kálmán Petöcz: "No, neviem, čo to znamená, že akože urobiť obidve strany krok späť. Neviem, si
predstaviť, čo to znamená z pohľadu Maďarska. Fakt je ten, že teda, však to nikto nepochybuje o tom,
však jak som sa k tomu tiež vyjadroval x-krát, že ten samotný spôsob prijímania toho maďarského
zákona, hlavne teda to, že nebrali ohľad na legitímne akože obavy alebo záujmy tých susedných štátov,
a teda z tohto pohľadu teda hlavne Slovenskej republiky, lebo tie ostatné susedné štáty s tým nemali
problém evidentne, keďže aj sami taký majú, Rumuni, Srbi aj Chorváti. Tak ale mali naozaj brať na to
ohľad, že Slovenská republika s tým má nejaký problém, mali tie rokovania tam byť a neboli. Ale potom
ten krok by som povedal bizarnejší alebo absurdnejší, z toho ľudského hľadiska urobila naša vláda, však
ten maďarský zákon má nadobudnúť účinnosť až 1. januára a my sme ten zákon prijali vlastne za deň,
s tým, že to vlastne neprešlo cez riadnym, normálnym pripomienkovacím procesom, pričom je to vlastne
naozaj vážny zákon. Bolo to za deň pripravené na úrade vlády, prednesené do parlamentu a za hodinu
schválené. Predsa takto sa takéto zákony neprijímajú a nadobudol účinnosť už 17. júla. Čiže polroka
predtým, než ako maďarský zákon, čiže sme urobili preventívny kvázi odvetný útok, ešte sme ani
nevedeli..."
Lucia Virostková: "Ale to už je tiež minulosť, otázka je, čo s tým teraz. Je reálne, že by aj Maďarsko
urobilo nejaký ústretový krok voči Slovensku a naň by reagovala potom novela nášho zákona o štátnom
občianstve?"
Kálmán Petöcz: "Ja si myslím, ja mám taký dojem z politického vývoja poslednej doby, že vzťahy
všeobecne medzi terajšou Orbánovou vládou a terajšou vládou premiéra Fica sú veľmi dobré. Žiadne
napätie, žiadne konflikty také, ako boli predtým, ešte dokonca keď bol Gyurcsány nie sú. Ja si myslím,
že, áno, ja som za to, aby prebiehali rokovania medzi slovenskou a maďarskou vládou aj v tejto veci aj
v iných. Ale to neospravedlňuje náš štát, aby sa zachovali k svojim vlastným občanom tak, ako to
vyžaduje naša ústava. Proste normálne ako ľudské postoje. Čiže zase si myslím, že nemôže naša vláda
čakať na to, že ak Maďari svoj zákon úplne zrušia, ho nezrušia. Ale tu ide o občanov Slovenskej
republiky, ktorí sú pravdepodobne ako poškodení tým našim zákonom, nie maďarským."
Lucia Virostková: "Takže keď si to zhrnieme, pán Mráz, v reakcii na zákon prijatý v Maďarsku, sa u nás
začali odoberať pasy občanov, ktorí získali občianstvo iného štátu, ak oň dobrovoľne požiadali. Celkovo
stratilo občianstvo takmer 900 ľudí, teraz ho niektorí budú môcť získať späť, ak začne platiť novela, ktorú
spomína minister Kaliňák. Aký je výsledok celej tejto aktivity? Čo vlastne zmenou získali? Zákon,
protizákon a všetkými týmito zmenami?"
Stanislav Mráz: "Ja pod tým rozumiem iba jednu vec, a to je snahu Slovenskej republiky vlastne ochrániť

náš právny poriadok pred zasahovaním vlastne zo strany iného štátu. Pretože to sa snáď možno nestalo
nikde, aby v nejakej krajine bol prijatý zákon, ktorý udeľuje občanom iného štátu jeho štátne občianstvo,
t.j. toho štátu, ktorý prijal ten zákon."
Lucia Virostková: "Čiže podľa vás to bola legitímna reakcia a aký by mal byť ďalší krok Slovenska?"
Stanislav Mráz: "Ako som naznačil, rokovania. A snahu usporiadať, či už zrušiť ten zákon alebo vysvetliť
ten pojem, čo znamená. Pretože pod pojmom štátne občianstvo nemusíme rozumieť len plnohodnotné
práva a povinnosti. Môžu to byť aj nejaké obrazné alebo čo ja viem, čiastočné."
Lucia Virostková: "No ale v tom prípade ale aj vy priznávate, že tá situácia, ktorá tu teraz je, si vyžaduje
ďalšiu zmenu, pretože bola možno prijatá v čase, keď boli napäté vzťahy. Čiže tá situácia a ten status
aký je momentálne nie je dobrý a treba ho tak či tak zmeniť. Aj vy s tým súhlasíte."
Stanislav Mráz: "Domnievam sa, že je tu nejaká cesta, ktorá by k tomu mohla smerovať."
Lucia Virostková: "Pán Petöcz..."
Kálmán Petöcz: "No, ide aj o to, že tretie strany, pokiaľ je dvojité občianstvo alebo by existovalo, že tretie
strany, ktoré si... samozrejme to, ku ktorému ten konkrétny občan viaže nejaké trvalé väzby. Napríklad
že trvalý pobyt. No ale v tomto prípade je to práve, akože to je to bizarné, že tých Maďarov na
Slovensku, všetok ich život viaže sem a pritom naopak, akože sa tvárime, ako keby, to, čo hovorí pán
profesor, no tak akože by ich hlavné občianstvo malo byť to maďarské. Lenže to maďarské, tam nežijú,
čiže vlastne to je práve podľa mňa ešte, ak niekto hovorí o nejakom bezpečnostnom riziku, tak to je
podľa mňa väčšie bezpečnostné riziko, že máme, teoreticky by sme to mohli mať teoreticky, čo teda
určite to nikdy nebude, ani to nikdy nehrozilo, že teoreticky by sme tu mohli mať 500-tisíc akože
maďarských štátnych občanov, ktorí by teda nemali žiadne ako väzby k tomu štátu, ale by mohli plniť,
lebo by boli povinní plniť predovšetkým zákony Maďarskej republiky, keď vychádzame z tohto
konštruktu. Ale však to je predsa absurdné. Akože ja si myslím, že Slovenská republika predsa nemôže
považovať svojich pol milióna občanov za potenciálnu hrozbu štátu proste alebo ak by to považovala,
tak potom proste akože aký vzťah si vybudoval ten štát ku svojim občanom akože."
Lucia Virostková: "Čiže je zrejmé, že aj o tej novele, ktorú ministerstvo vnútra pripravuje, ešte bude
široká diskusia. Zaujímavý prvok ešte tam je aj na druhej strane, myslíte si, že ten zákon o štátnom
občianstve mohol pôsobiť aj v úvodzovkách preventívne v zmysle, že ak by ho Slovensko neschválilo,
možno by tých aktivít smerom k slovenským Maďarom zo strany Budapešti bolo viac?"
Kálmán Petöcz: "Ja si myslím, že preventívne určite pôsobí v tom zmysle, že teraz ako oficiálne je
občanov, teda tých ľudí, ktorí si zobrali občianstvo maďarské, aj sa k tomu priznali, neviem koľko, 85 či
koľko? Čiže reálne ich je viacej, samozrejme, však to každý vie, však teda aj tých štatistík oficiálnych,
čiže nie menovitých, ale akože tak globálnych štatistík, čo zverejňuje maďarská vláda, je jasné, že ich je
okolo 2-tisíc. A teraz aký je ich právny stav, keď Slovenská republika predpokladá, že automaticky
stratili. No ale čo to v praxi znamená? No ale keby teda nebol ten zákon náš prijatý, tak si myslím, že by
bol ten počet akože trošku vyšší, ale nie radikálne vyšší. Možno že by ich bolo 20-tisíc maximálne, aj to
sa mi zdá veľa proste."
Lucia Virostková: "Ale otázka je, že či aj tie aktivity Budapešti smerom k nim, či by možno nemali nejaké
väčšie ambície, čo sa týka spolupráce s týmito občanmi žijúcimi na Slovensku. Ak by nebola práve tá
reakcia Slovenska taká, aká bola."
Kálmán Petöcz: "Viete, je tu ešte jeden moment, ktorý je podľa mňa trošku dosť krátkozraký z hľadiska
vôbec celej našej politiky občianstva, že jeden z dôvodov toho maďarského zákona je ten, že
demografická krivka celej strednej Európy sa znižuje a Maďarsko si tým chce zabezpečiť prísun aj
ďalších občanov, čo my naopak nechceme ani migrantov, ale nechceme ani vlastným občanov, takže
mne sa to zdá aj z tohto hľadiska krátkozraká politika."
Lucia Virostková: "A to už bol záverečný komentár, ďakujem a dovidenia."
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54. Vďační sú aj za euro, zaslúžia si tisíce!
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 22/09/2014; 217/2014; s.: 50,51; ŠPORT; Miloš Baranec ,
tasr, čtk]
Tenistka Cibulková s basketbalistkou Borovičkovou pomáhajú športovým legendám

Autor - Miloš Baranec Foto: www.ahn.sk, anc
BRATISLAVA - Sú mladé a krásne a v srdci majú aj miesto pre druhých. Bývalá basketbalistka
Bronislava Borovičková a tenistka Dominika Cibulková nie sú ľahostajné k smutným osudom kedysi
slávnych športovcov. Ich združenie Aby hviezdy nehasli pomáha olympijským medailistom a iným
osobnostiam, ktorým sa snažia aspoň trochu uľahčiť ich neľahký osud, keďže štát zlyháva. ,,Neraz si aj
poplačeme," priznáva bývalá reprezentantka Borovičková.
Čo vás viedlo k založeniu združenia?
- Basketbal som hrala profesionálne do 31 rokov. Pre problémy s kolenami som však musela takmer zo
dňa na deň skončiť. Ocitla som sa na križovatke podobne ako mnohí predo mnou. Diskutovala som o
tom s Dominikou, a tak sme spolu dospeli k nápadu založiť združenie, ktoré bude pomáhať ľuďom, ktorí
celý život zasvätili športu, ale aj herectvu, vede a technike a zrazu majú problémy.
Vy sama ste mali po skončení kariéry problémy zaradiť sa do bežného života?
- Takmer dva roky som bola bez práce, a to i napriek tomu, že som vyštudovala Ekonomickú
univerzitu v Bratislave. Ale keď zasvätíte svoj život v produktívnom veku športu, ťažko sa potom
začleniť do praxe, čo som vyštudovala. Dostala som ponuku trénovať v Bratislave deti. Je to krásne, ale
ako hoby, z toho sa žiť nedá. Potom ma os lovi l t réner Pospíšil z Nitry, aby som mu robila asistentku.
Je to super, no človek je celý týždeň od rodiny. Za tú príležitosť som však veľmi vďačná.
Komu ste už z nadačného fondu pomohli?
- Bývalému olympijskému víťazovi v boxe Jánovi Zacharovi, bronzovej olympijskej medailistke
Šuranovej, starým pánom z basketbalového Interu a naposledy trénerovi vodného lyžovania Štefanovi
Galbovi.
Zrejme to boli emotívne chvíle...
- Pán Zachara nemal ani číslo účtu, pretože nemal peniaze. Keď sme mu vraveli, nech sa pozrie, akou
sumou sme mu prispeli, povedal, že bude vďačný aj za jedno euro. Pani Šuranová sa priznala, že keby
sme jej nepomohli, nemala by možno ani kde bývať. Pán Galba je zase po porážke... Sú to smutné
príbehy a neraz som si aj potichu poplakala.
Robíte aj nejaké poradenstvo? Právne, sociálne?
- Nie, na to nemáme kapacity, ale chceme sa začať orientovať aj na mládež. Napríklad podporiť nejaký
tréningový kemp.
Ako zháňate peniaze?
- Hlavne z vlastných zdrojov, výťažok z módnej značky Domi, vidno, že móda pomáha. Dominika je
hnací motor nadácie, ľudia ju majú radi a prispievajú dvomi percentami z daní. Zatiaľ sa nenašiel darca,
ktorý by prišiel a dal, povedzme, niekoľko tisíc eur na stôl.
Na akej báze by mala fungovať podpora štátu?
- Keď niekto dosiahol úspech pre Slovensko, mal by poberať výsluhový dôchodok ako vojaci a policajti.
A to sa týka nielen športovcov, ale ako som spomenula, aj umelcov a vedcov. Alebo možno prispieť na
nejaké vzdelávacie kurzy, aby bol človek naďalej v spoločnosti produktívny.
Posledné samovraždy bývalých futbalistov a hokejistov ukazujú, že treba niečo zmeniť. Čo by ste
poradili aktívnym športovcom pred ukončením kariéry?
- Počas kariéry treba určite myslieť aj na zadné dvierka. A možno zo začiatku robiť, čo ťa baví, hoci aj za
menšie peniaze. Alebo ak sa dá, tak postupne naskočiť do toho profesijného života a kombinovať to s
poloprofesionalitou v športe. Človek potom nezažije taký šok.
Foto:
Týmto pomohli
Basketbalový klub Inter Bratislava podpora bývalým hráčom a reprezentantom
Štefan Galba tréner vodného lyžovania

Eva Šuranová bronzová olympijská medailistka v skoku do diaľky z Mníchova 1972
Zľava Borovičková s Cibulkovou robia záslužnú činnosť.
Ján Zachara olympijský víťaz z roku 1952 v boxe
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55. Umenie je riziková investícia
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 20/09/2014; eTREND; Ľuboslav Kačalka]
Život 95-ročnej Češky Medy Mládkovej je príbehom úspešnej investorky do umenia. V začiatkoch jej
pobytu vo Francúzsku ju zaujal obraz Tanečnica od Františka Kupku či skôr prognóza starožitníka, že
hoci jemu sa obraz nepáči, maliar raz bude slávny. Čas mu dal za pravdu.
Zdroj - Profimedia.cz
Zbierka umeleckých diel, ktoré Mládková pred pár rokmi darovala svojim krajanom, má hodnotu 30
miliónov amerických dolárov. Väčšinu tvorí práve Kupkova tvorba.
Hoci má česká emigrantka ekonomický doktorát zo Švajčiarska, za ekonómku sa nikdy nepovažovala. Aj
vďaka Kupkovým obrazom zamerala pozornosť na umenie, ktoré vyštudovala na parížskej Sorbonne. S
manželom Janom Mládkom, inak exguvernérom Medzinárodného menového fondu, sa začali
umeleckým zbierkam intenzívnejšie venovať. Ako vysvetlila pre českú MF Dnes, kedysi dokonca museli
predať dom, aby získali peniaze na jeden z Kupkových obrazov. No ako dodáva, s čistým svedomím
môže povedať, že bez nej by Kupka dnes nebol tam, kde je.
Príbehov ako Meda Mládková by sme určite našli viac, ale s tým rozdielom, že zberateľ i umelec sú
verejnosti takmer neznámi a obraz nestojí oveľa viac ako pred desiatkami rokov pri prvej kúpe. O tom, či
kus plátna bude stáť pár eur alebo ho vyvážia zlatom, rozhodujú veľmi subjektívne faktory.
Umelecké start-upy
Primárny trh s umeleckými dielami, tými, ktoré ešte len vychádzajú z ateliérov, pripomína rozhodovanie
manažérov venture capitalových firiem. Rovnako ako je zložité určiť, ktorá firma nakoniec uspeje, aj v
prípade mladých autorov ťažko predvídať budúceho Picassa či Pollocka. Spoliehať sa nedá ani na
pomocnú ruku galérií ako dôležitých sprostredkovateľov. Tie s najzvučnejšími menami síce dokážu
svojou angažovanosťou zvýšiť prvotnú cenu, no tá môže pri ďalšom predaji padnúť. V ich prípade je to
často skôr marketing ako umelecký cit.
Ako upozorňujú Božena Chovancová a Katarína Vovková z Ekonomickej univerzity v článku pre
odborný bankový časopis Biatec, dnes ani kritici nemajú veľký vplyv na tvorbu ceny. Ako príklad
uvádzajú obrazy Jeffa Koonsa, ktorého prvotiny recenzenti rozniesli: "Boli považované za gýčové a
nevkusné. Napriek tomu je po nich dopyt, umelec vystavuje v značkových galériách a cena jeho diel je
nad milión dolárov."
Najmä pre neskúsených umeleckých investorov je dôležité diverzifikovať, teda nenakupovať jedného
obľúbeného autora, ale radšej viacerých, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že aspoň jeden z obrazov
dosiahne v budúcnosti zaujímavé zhodnotenie. To aspoň hovorí ekonomický pragmatizmus, no netreba
si ho zamieňať s mecenášstvom. Nie každý, kto v snahe podporiť mladého umelca nakúpil jeden či
viacero artefaktov, si môže hovoriť investor do umenia. Rozhodujúcimi parametrami by mala byť
primeraná, teda nepremrštená cena a existujúci potenciál. Na druhej strane treba priznať, že nezištná
pomoc umeniu zohráva dôležitú úlohu a dokáže suplovať štát pri podpore kultúry.
Zdroj - Archív Aukčnej spoločnosti Soga
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56. Študijné odbory Ekonomickej univerzity vyhovujú potrebám praxe
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 22/09/2014; Školský servis; TASR]
Oznámil to dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na slávnostnom otvorení akademického
roka v aule EUBA.

Bratislava 22. septembra (TASR) – Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) si svojím zameraním
udržuje významné postavenie v systéme ekonomického vysokoškolského vzdelávania na národnej
úrovni. Povedal dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini na slávnostnom
otvorení akademického roka v aule EUBA.
"Na rozdiel od iných univerzít nemusím pri otvorení akademického roka apelovať na vedenie, aby
upravilo svoje študijné odbory tak, aby zodpovedali potrebám praxe. Pretože na vašej univerzite je toto
už niekoľko rokov pravidlom," skonštatoval minister. Vyzdvihol fakt, že členmi správnej rady univerzity,
ktorej predsedom je exguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ivan Šramko, sú ľudia z praxe.
Fotogaléria:
"Vaša univerzita je centrom ekonomického vzdelávania na Slovensku, ktoré je v súčasnosti veľmi
žiadané, a ktoré má na univerzite dlhoročnú tradíciu. Rozsiahla je vaša medzinárodná spolupráca s viac
ako 230 univerzitami a vysokými školami vo svete, ako aj zapojenie vašich pedagógov do vedeckej
činnosti na národnej a aj medzinárodnej úrovni," vyzdvihol Pellegrini. "Naším spoločným cieľom v oblasti
vysokého školstva je zabezpečenie vysokého stupňa kvality všetkých činností, osobitne vzdelávacej a
vedeckej činnosti," povedal.
Rektor EUBA Rudolf Sivák poukázal na význam akademického roka 2014/2015 pre všetkých, ktorí na
univerzite pracujú a študujú, keďže v tomto roku sa končí funkčné obdobie terajších funkcionárov
univerzity a fakúlt.
"Skompletizovali sme materiály na naplnenie obidvoch strategických cieľov rozvoja ekonomickej
univerzity v roku 2015. Vytvorili sme spolu s fakultami podmienky pre splnenie prvého strategického
cieľa, udržať status univerzity ako univerzity vysokej školy so zameraním na výskum s tým, že univerzita
v termíne odovzdala akreditačný spis," konštatoval rektor. Pripomenul, že akreditačná komisia uskutoční
v tomto akademickom roku akreditáciu.
"Aktivity všetkých, ktorí sa zúčastnili na časovo a obsahovo náročnej príprave akreditačného spisu, boli
zamerané tak, aby bola univerzita po akreditácii znovu zaradená medzi vysoké školy, a aby bol
deklarovaný výskumný charakter univerzity," povedal Sivák.
Aktuálne je zapísaných do prvého ročníka 1665 študentov denného štúdia a 201 študentov externého
štúdia. Spolu 1886 študentov prvého ročníka.
Univerzita pripravila na tento školský rok niekoľko noviniek. Jednou z nich je otvorenie nového
študijného programu Ekonómia a právo v spolupráci s Právnickou fakultou UK v Bratislave. Absolventi
tohto programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo a právo.
Rozširuje počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch (v angličtine, nemčine,
francúzštine a v ruštine) na 90, výučbu ktorých zabezpečia špičkoví pedagógovia zo zahraničia, ako aj
interní učitelia univerzity.
Od tohto akademického roku majú študenti možnosť získať tiež dvojitý diplom už na piatich partnerských
univerzitách. Popri univerzite v Halle, Grenoble a Nottinghame to je univerzita v Štrasburgu a Bangkoku.
Študenti majú pritom možnosť získať od domovskej Ekonomickej univerzity motivačné štipendium.
Stovky študentov však majú možnosť každoročne absolvovať tiež časť štúdia aj na partnerských
univerzitách v cudzine.
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57. Otvorenie akademického roku
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 22/09/2014; Hlavné správy; Hana Džurná]
Tomáš Novotný, moderátor: "Letné prázdniny sa končia už aj vysokoškolákom, Ekonomická univerzita
v Bratislave slávnostne otvorila 74. akademický rok."
Hana Džurná, reportérka TA 3: "74 rokov, 80-tisíc absolventov, 94-percentná uplatniteľnosť na trhu.
Tieto čísla robia z Ekonomickej univerzity v Bratislave najlepšiu slovenskú univerzitu vo svojom
odbore."
Peter Pellegrini, minister financií: "Ekonomická univerzita na Slovensku patrí naozaj k tomu TOP, čo v
oblasti ekonomického vzdelávania na Slovensku máme."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Univerzita sa počas svojej histórie

zúčastňovala na rozhodujúcich zmenách spoločenských, hospodárskych."
Hana Džurná: "V súčasnosti má Ekonomická univerzita zmluvy s viac ako dvoma stovkami univerzít po
celom svete. Jej prioritou je ponúkať najmä študijné programy zamerané na prax."
Študent: "Študujem Fakultu hospodárskej informatiky, presne študijný odbor manažérske rozhodovanie
a informačné technológie a tak som tu prvý deň, ale veľmi sa mi to tu ľúbi."
Študent 2: "Páči sa mi, dobre to tu vyzerá, všetko v pohode, ľudia."
Študentka: "Sú tu dosť zaujímavé programy a možnosti najmä jazykové a hlavne sme zameraní na
hospodársku diplomaciu, konkrétne čo ja študujem."
Hana Džurná: "Aj v tomto akademickom roku si Ekonomická univerzita pre svojich študentov pripravila
viacero noviniek, jednou z nich je nový študijný program - ekonómia a právo."
Rudolf Sivák: "Rozširujeme možnosť pre študentov dvojitých diplomov a to s univerzitou v Bangkoku a
univerzitou v Štrasburgu. Rozširujeme počet odborných predmetov, ktoré ponúkame v anglickom,
francúzskom, nemeckom, španielskom či ruskom jazyku."
Peter Pellegrini: "Som veľmi rád, že univerzita ekonomická v Bratislave ako jedna z mála a okrem tej
komplexnej akreditácie sa rozhodla podstúpiť aj veľkú medzinárodnú akreditáciu a ja jej želám veľmi
veľa úspechov, pretože to by ukázalo to, že máme na Slovensku naozaj kvalitné vysoké školy, kvalitné
univerzity, ktoré poskytujú vzdelanie až na európskom a na svetovom štandarde a úrovni."
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58. Minister Pellegrini otváral akademický rok na bratislavskej Ekonomickej
univerzite
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio FM, 17:00; 22/09/2014; Správy]
Jana Belovičová, moderátorka: "Na rozdiel od iných univerzít nemusím apelovať na toto vedenie, aby
upravilo svoje študijné odbory tak, aby zodpovedali potrebám praxe," - pri slávnostnom otvorení
akademického roka na Ekonomickej univerzite v Bratislave to škonštatoval minister školstva Peter
Pellegrini, "pretože na vašej univerzite je toto už niekoľko rokov pravidlom, a členmi Správnej rady
univerzity sú ľudia z praxe."
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59. Peter Pellegrini otvoril nový školský rok na na viacerých školách
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 22/09/2014; Školský servis; Školský servis]
Po banskobystrických školách sa minister zúčastnil aj prvých dní na univerzitách v Bratislave.
Bratislava 22. septembra (SkolskyServis.sk) - Minister školstva Peter Pellegrini dnes otvoril akademický
rok 2014/2015 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Slávnostné otvorenie sa konalo v pondelok 22.
septembra 2014 o 13:30 v Aule Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave.
Fotogaléria - Otvorenie akademického roka na Ekonomickej univerzite:
Predtým sa však zúčastnil aj na otvorení akademického roka Univerzity Komenského v Bratislave.
Fotogaléria - Otvorenie akademického roka na Univerzite Komenského:
Minister už tento rok otváral školský rok na niekoľkých školách. Prvou bola banskobystrická ZŠ
Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici. Túto školu navštevoval šesť rokov.
Fotogaléria - Otvorenie ZŠ Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici:
Ďalšou školou, ktorú tento rok navštívil, bola ZŠ na Triede SNP. Táto škola je jedinou, ktorá sa zapojila
do špeciálneho projektu Škola na dotyk a má tabletovú triedu, kde sa vedie aj výskum.
P. Pellegrini nezabudol ani na "svoj gympel". Jeho kroky začiatkom septembra preto smerovali aj do
Gymnázia J. G. Tajovského.
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60. Na vysokých školách ubúda študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 22/09/2014; Správy RTVS; z domova; Timea
Cimermanová]
Ľubomír Bajaník, moderátor: "A pred úlohou prispôsobiť sa počtu študentov i trhu práce stoja aj vysoké
školy. Každý rok sa na ne hlási menej stredoškolákov. Paradoxne vysokých škôl aj odborov pribúda. Na
viacerých univerzitách sa dnes začal akademický rok."
Timea Cimermanová, redaktorka: "Počet vysokoškolákov podľa výročnej správy o stave školstva každý
rok klesá takmer o desaťtisíc. Mnohí odborníci z akademickej pôdy preto tvrdia, že je to dôvod na
zrušenie alebo obmedzenie nekvalitných škôl od štátnych peňazí."
Peter Pelegrini, minister školstva SR: "Z môjho pohľadu sa efektívnym nástrojom javí, aby sme začali
naozaj veľmi pravdivo a konkrétne informovať študentov stredných škôl a ich rodičov o tom, ako sa
uplatňujú absolventi jednotlivých vysokých škôl tak, aby sme možno takto postupne upriamili pozornosť
študentov na tie kvalitné vysoké školy a aby sa čoraz menej prihlasovali na tie, ktoré možno neposkytujú
až takú kvalitnú výučbu, čím prirodzeným spôsobom tieto by potom mohli zaniknúť."
Timea Cimermanová: "Aj preto školy prechádzajú v súčasnosti komplexnou akreditáciou, ktorá zhodnotí
ich kvalitu, čo sa odrazí v ich ďalšom financovaní."
Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie: "Väčšina verejných a štátnych vysokých škôl
odovzdala spisy ku komplexnej akreditácii."
Peter Pellegrini: "Má ukázať, či všetky vysoké školy a univerzity aj po roku 2015 budú ešte ďalej
existovať."
Timea Cimermanová: "Člen valného zhromaždenia rankingovej a ratingovej agentúry ARRA, ktorá
každoročne vydáva správu o stave vysokých škôl tvrdí, že ak by sa aj nad nejakou školou zmrákalo, jej
zrušenie nebude jednoduché."
Ivan Ostrovský, člen Akadem. rankingovej a ratingovej agentúry: "Rušenie akejkoľvek vysokej školy je,
by som povedal, krajný druh administratívneho násilia, ktorý okrem iného potrebujete z technickej
stránky veci sedemdesiatšesť hlasov v parlamente, čo si v dnešnej dobe ťažko možno predstaviť."
Timea Cimermanová: "Podľa neho je preto nutné, aby peniaze nezískavali školy takzvane na hlavu, ale
podľa výsledkov školy. Túto zmenu víta aj minister školstva Peter Pellegrini. Podľa neho kritérium kvality
školy by mala byť aj schopnosť jej absolventov uplatniť sa na trhu práce. Na to sa zameriava napríklad aj
Ekonomická univerzita v Bratislave."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Prax sa podieľa na formovaní profilu
absolventa. My dávame posudzovať učebné plány, predmety, obsah jednotlivých predmetov zástupcom
z praxe, že aby prax povedala, akých absolventov potrebuje."
Timea Cimermanová: "Až deväťdesiatštyri percent absolventov tejto školy nachádza uplatnenie do
polroka po ukončení štúdia."
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61. Tenistka s bývalou basketbalistkou pomáhajú legendám: Vďační sú aj za euro,
zaslúžia si tisíce!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 22/09/2014; Čas.sk; mib, Nový Čas]
Štefan Galba, tréner vodného lyžovania.
| Sú mladé a krásne a v srdci majú aj miesto pre druhých.
Bývalá basketbalistka Bronislava Borovičková a tenistka Dominika Cibulková nie sú ľahostajné k
smutným osudom kedysi slávnych športovcov. Ich združenie Aby hviezdy nehasli pomáha olympijským
medailistom a iným osobnostiam, ktorým sa snažia aspoň trochu uľahčiť ich neľahký osud, keďže štát
zlyháva. "Neraz si aj poplačeme," priznáva bývalá reprezentantka Borovičková.
? Čo vás viedlo k založeniu združenia?

- Basketbal som hrala profesionálne do 31 rokov. Pre problémy s kolenami som však musela takmer zo
dňa na deň skončiť. Ocitla som sa na križovatke podobne ako mnohí predo mnou. Diskutovala som o
tom s Dominikou, a tak sme spolu dospeli k nápadu založiť združenie, ktoré bude pomáhať ľuďom, ktorí
celý život zasvätili športu, ale aj herectvu, vede a technike a zrazu majú problémy.
Basketbalový klub Inter Bratislava, podpora bývalým hráčom a reprezentantom.Autor - ahn.sk, anc
? Vy sama ste mali po skončení kariéry problémy zaradiť sa do bežného života?
- Takmer dva roky som bola bez práce, a to i napriek tomu, že som vyštudovala Ekonomickú
univerzitu v Bratislave. Ale keď zasvätíte svoj život v produktívnom veku športu, ťažko sa potom
začleniť do praxe, čo som vyštudovala. Dostala som ponuku trénovať v Bratislave deti. Je to krásne, ale
ako hoby, z toho sa žiť nedá. Potom ma oslovil tréner
Pospíšil z Nitry, aby som mu robila asistentku. Je to super, no človek je celý týždeň od rodiny. Za tú
príležitosť som však veľmi vďačná.
Zľava Borovičková s Cibulkovou robia záslužnú činnosť.Autor - ahn.sk, anc
? Komu ste už z nadačného fondu pomohli?
- Bývalému olympijskému víťazovi v boxe Jánovi Zacharovi, bronzovej olympijskej medailistke
Šuranovej, starým pánom z basketbalového Interu a naposledy trénerovi vodného lyžovania Štefanovi
Galbovi.
? Zrejme to boli emotívne chvíle...
- Pán Zachara nemal ani číslo účtu, pretože nemal peniaze. Keď sme mu vraveli, nech sa pozrie, akou
sumou sme mu prispeli, povedal, že bude vďačný aj za jedno euro. Pani Šuranová sa priznala, že keby
sme jej nepomohli, nemala by možno ani kde bývať. Pán Galba je zase po porážke... Sú to smutné
príbehy a neraz som si aj potichu poplakala.
? Robíte aj nejaké poradenstvo? Právne, sociálne?
- Nie, na to nemáme kapacity, ale chceme sa začať orientovať aj na mládež. Napríklad podporiť nejaký
tréningový kemp.
? Ako zháňate peniaze?
- Hlavne z vlastných zdrojov, výťažok z módnej značky Domi, vidno, že móda pomáha. Dominika je
hnací motor nadácie, ľudia ju majú radi a prispievajú dvomi percentami z daní. Zatiaľ sa nenašiel darca,
ktorý by prišiel a dal, povedzme, niekoľko tisíc eur na stôl.
Ján Zachara, olympijský víťaz z roku 1952 v boxe.Autor - ahn.sk, anc
? Na akej báze by mala fungovať podpora štátu?
- Keď niekto dosiahol úspech pre Slovensko, mal by poberať výsluhový dôchodok ako vojaci a policajti.
A to sa týka nielen športovcov, ale ako som spomenula, aj umelcov a vedcov. Alebo možno prispieť na
nejaké vzdelávacie kurzy, aby bol človek naďalej v spoločnosti produktívny.
? Posledné samovraždy bývalých futbalistov a hokejistov ukazujú, že treba niečo zmeniť. Čo by ste
poradili aktívnym športovcom pred ukončením kariéry?
- Počas kariéry treba určite myslieť aj na zadné dvierka. A možno zo začiatku robiť, čo ťa baví, hoci aj za
menšie peniaze. Alebo ak sa dá, tak postupne naskočiť do toho profesijného života a kombinovať to s
poloprofesionalitou v športe. Človek potom nezažije taký šok.
Autor - ahn.sk, anc
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62. Dôsledky dlhovej krízy
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 15:00; 23/09/2014; Správy; Andrej Horváth]

Katrin Lengyelová, moderátorka: "Európske krajiny sa za posledné roky ekonomicky zjednotili, zároveň
sa ale extrémne zadlžili a ďalšiu finančnú krízu by už nemuseli zvládnuť. Zhodli sa na tom aj odborníci
na konferencii - Makroekonomické aspekty dlhovej krízy."
Andrej Horváth, reportér TA 3: "Dlhová kríza vznikla pre nedodržiavanie Paktu rastu a stability, krajiny
mali neúmerne vysoké dlhy a deficity verejných financií. Príkladom je Grécko, ktoré sa do eurozóny
dostalo aj napriek tomu, že nedodržalo ekonomické parametre, aby mohlo prijať euro."
Milan Šikula, vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV: "Vývoj v Európskej únii donedávna hodne
prevažovali by som povedal politické ciele a ekonomické nástroje sa tomu do istej miery prispôsobovali."
Juraj Sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV: "Niektoré regulácie sú potrebné, predovšetkým vo
finančnom sektore, lebo tam bol pôvod tejto krízy."
Andrej Horváth: "Podľa viacerých analytikov sa už eurozóna vrátila na predkrízovú úroveň, háčik je v
tom, že dlh krajín eurozóny za sedem rokov extrémne narástol."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Z krízy vyplýva jednoznačné poučenie pre
vývoj ekonomiky, že ekonomický rast sa nedosahuje do nekonečna. Že po období rastu prichádza
cyklický vývoj - obdobie určitej stagnácie."
Andrej Horváth: "Európa sa za posledné roky viac ekonomicky zomkla, to ju robí silnejšou, ale zároveň
zraniteľnejšou. Podobný otras ako v roku 2008 by podľa analytikov mohol byť pre eurozónu osudný."
Milan Šikula: "Ten stav, na ktorom sa momentálne už nachádza Európska únia, je v istej kritickej rovine,
kedy už zásadné zlyhanie alebo problémy, bankrot a tak ďalej, v jednej súčasti už veľmi citeľne, priamo nepriamo, ovplyvňuje fungovanie celku."
Andrej Horváth: "Mnoho bruselských smerníc však podľa analytikov môže mať aj negatívne dopady,
neberú totiž do úvahy rôznorodosť krajín a čiastočne môžu aj deformovať prirodzené ekonomické
prostredie."
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63. Nové projekty, nové udalosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 25/09/2014; 38/2014; s.: 88,90; Extra reality; Ľuboš Mistrík]
Najvýznamnejšie zmeny na realitnom trhu uplynulých mesiacov roka 2014
Ľuboš Mistrík / mistrik@trend.sk
Bory v novembri
Obchodné centrum Bory Mall otvorí investičná skupina Penta ešte pred Vianocami. Projekt je zaplnený
na 90 percent, prinesie 54-tisíc m2 prenajímateľnej plochy a približne 190 obchodov. Potvrdené sú
značky ako H&M, C&A, Reserved, Lindex, Terranova, SportsDirect, Nay Elektrodom, Billa, ako aj
predajne hračiek All Toys a Dráčik. Voľnočasové priestory zaplní bowlingová zóna, detský kútik Buppi a
už skôr ohlásené fitnescentrum Golem na 1 600 štvorcových metroch. Penta tu otvorí aj niekoľko
ambulancií svojho zdravotníckeho zariadenia ProCare, pribudne aj pobočka pošty a najväčších bánk.
Priamo v centre vznikne otvorená záhrada, ktorú volajú Tornádo. Počíta sa aj s najväčším multiplexom v
Bratislave vrátane 3D kina Imax, ktorý bude fungovať pod hlavičkou spoločnosti Cinemax. Otvorenie kín
je naplánované na jar 2015. Prevádzkovateľom centra bude sama Penta, podľa ktorej dáva nové
obchodné centrum v preplnenej Bratislave zmysel z pohľadu širokej a početnej spádovej oblasti, ako aj
štruktúry okolitého obyvateľstva a jeho príjmov. Celkové náklady vrátane pozemku dosahujú 150
miliónov eur. Mall je súčasťou obrovského územia Bory, v rámci ktorého Penta pripravuje dopravnú
infraštruktúru. Okrem centra vyrástol obchod Merkury Market, Metro, Hornbach, chystá sa Decathlon a
ďalšie. Na 220 hektároch je neskôr vo výhľade aj bývanie a administratíva. Vizualizácia - Penta
Investments
Aupark nebude
Plánované trenčianske obchodné centrum Aupark nevyrastie. Ide o kombináciu dvoch faktorov,
vysvetľuje developerská spoločnosť HB Reavis. Na jednej strane vysoké vyvolané investície najmä do
dopravnej infraštruktúry a na druhej sa projekt v rámci územného konania neustále zmenšoval až sa stal
ekonomicky nerentabilným. Developer podľa dohody o zrušení zámeru vráti mestu kúpené pozemky a
samospráva zaplatenú sumu 681-tisíc eur. Mesto chce začať diskusiu o využití parciel s výmerou

približne sedemtisíc štvorcov. Peniaze, ktoré musí vrátiť developerovi, si požičia od ČSOB na desať
rokov. Aupark v Trenčíne mal stáť na pešej zóne medzi ulicami Kniežaťa Pribinu a Palackého.
Architektúru navrhlo renomované štúdio Benoy, šlo by o piate slovenské centrum. Bratislavský a žilinský
obchod už investor predal medzinárodným realitným fondom.
Malé Krasňany
Na začiatku Rače chystá luxemburská developerská spoločnosť Lucron výstavbu prvej etapy bytového
projektu Malé Krasňany. Dom s 87 bytmi sa má začať stavať na jar 2015 a hotový má byť o rok a pol
neskôr. V ďalších etapách sú v pláne ešte tri bytovky a apartmánový Senior House. Ceny jednoizbových
bytov majú byť do 80-tisíc eur s daňou. Pri trojizbových bytoch sa výmery najčastejšie pohybujú medzi
76 a 81 m2 a cena by sa mala zmestiť pod 150-tisíc eur. Za najdrahšie štvorizbáky zaplatia noví majitelia
do 270-tisíc s daňou. Projekt Malé Krasňany na Račianskej ulici neďaleko Peknej cesty má do roku 2018
priniesť 305 bytov a 154 apartmánov v piatich objektoch. V podzemných garážach sa počíta s 574
parkovacími miestami, na teréne má byť ďalších 97 stojísk. Vizualizácia - Lucron
Dituria v októbri
V Leviciach otvoria v októbri vynovené obchodné centrum. Prestavba bývalého Prioru na stredisko
Dituria v týchto týždňoch finišuje. Rovnomenná developerská spoločnosť spustila poslednú fázu
stavebných prác. Medzi nájomcov patrí H&M, Billa, Orange, Sportisimo, CCC, Soňa Obuv, All Toys,
Panta Rhei, 101 drogerie, Delikateso či Tescoma. Spolu ponúkne Dituria 11-tisíc m2 plochy.
Rekonštrukcia a rozšírenie bývalého Prioru na pešej zóne v Leviciach sa začalo v lete 2012. Na troch
podlažiach bude nákupná galéria a gastronomické prevádzky. V podzemnom podlaží bude garáž s
dvesto parkovacími miestami. V Leviciach bolo v posledných rokoch plánovaných viacero nových
nákupných centier, napríklad City Park, Onyx2 či SC Europa.
Byty v Horskom parku
Projekt pomenovaný WestHill Park v bratislavskom Horskom parku sa chce profilovať ako luxusné
bývanie, o ktorom už niekoľko rokov nepočuť. Belgická investorská skupina Royal Properties plánuje na
rohu Drotárskej a Šafranovej ulice postaviť v dvoch fázach desiatky bytov. V súčasnosti je aktuálna prvá
fáza v podobe jedného šesťpodlažného bytového domu a dvojice mestských víl, kde dokopy vznikne 23
jednotiek v uzavretom areáli. Každá z mestských víl ponúka len tri byty, teda po jednom na každom
podlaží. Ceny holobytov v bytovkách i vilách sa pohybujú okolo 2 300 eur/m2 vrátane DPH. Predaj bytov
spustil developer na jar, výstavba má štartovať na jeseň a dokončenie sa predpokladá na koniec roka
2015. V pláne je aj druhá fáza. Vizualizácie - WestHill Park
Internát v Inchebe
Majitelia petržalského výstaviska Incheba sa pustili do podnikania s internátom. V rámci Hotela Incheba
pozdĺž Viedenskej cesty zrekonštruovali a premenili časť priestorov na študentské ubytovanie pod
názvom Student Residence. Vnútri prebehla kompletná rekonštrukcia, menili sa aj rozvody či kúpeľne.
Komplex ponúka dvesto lôžok na ôsmich podlažiach. Ide o bunky, každá má dve izby, chodbičku a
kúpeľňu s toaletou. Začiatkom školského semestra je väčšina kapacity rezervovaná. Investor to pripisuje
nevyhovujúcej situácii v bratislavských internátoch, ich stavu a poddimenzovaniu kapacity. Študenti
Ekonomickej univerzity majú zvýhodnené ceny, ubytovanie v dvojlôžkovej izbe ich stojí 120 eur
mesačne, v jednolôžkovej 220. Iní študenti platia 155 eur, respektíve 270, všetko vrátane internetu.
Štart Pharosu
Komerčná zóna pri bratislavskom letisku pomenovaná Pharos Park rozbieha výstavbu. Siete a cesty boli
dokončené už dávnejšie, na výstavbu prvého obchodu sa však čakalo. Z viacerých ohlásených reťazcov
začal ako prvý stavať nemecký predajca pre domácich majstrov a remeselníkov Bauhaus, otvoriť chce
na budúcu jar. Reťazec otvorí predajňu s plochou 20-tisíc štvorcových metrov, na ktorej bude 15
špecializovaných oddelení. Jej súčasťou budú požičovňa náradia, centrum miešania farieb, záhradné
centrum či kúpeľňové štúdio. Bauhaus investuje do centra pri letisku 40 miliónov eur a vytvorí 150
pracovných miest. Prvá predajňa je začiatkom slovenskej expanzie.
Marína na Mare
Už dnes hojne turisticky navštevovaná Liptovská Mara získa ďalšiu atrakciu. Na jej brehu vyrastá Marina
Liptov. Ide o prvú fázu rozsiahleho rekreačného strediska na západnej strane pri obci Bobrovník. Areál je
známy aj pod názvom Castoria a do médií sa dostal najmä vďaka bývalému spoluvlastníkovi, dnes
ministrovi Jánovi Počiatkovi. V projekte už nefiguruje. Prvá fáza sa rozprestiera na 4,5-hektárových
pozemkoch a prinesie rekreačný rezort, mólo a prístav pre jachty, reštauráciu i požičovňu bicyklov. Na
brehu vyrastá polyfunkčný objekt, ktorý bude tvoriť vstup do celého areálu a vytvorí aj oddychovú zónu.

Nad ním smerom do kopca sa chystá hotel s 57 izbami, multifunkčné ihrisko i pešia kolonáda. Pre jachty
zasa postavia mólo vo vode. Otvorenie prvej etapy Marina Liptov je naplánované na leto 2015. Firma
zvažuje aj vybudovanie štvorhviezdičkového autokempu a neskôr 120 rekreačných domov, ďalší hotel i
menší lyžiarsky vlek na druhej strane kopca. Za výstavbou stoja spoločnosti Castoria, a.s., a Luxoria,
s.r.o. Financovanie niekoľkomiliónového komplexu zabezpečujú sčasti vlastné zdroje, sčasti Tatra
banka. Firmy získali eurofondy vo výške necelých 800-tisíc eur. Vizualizácia - Marina Liptov
Búrajú Stein
Bývalý pivovar Stein, ktorý má nahradiť rovnomenný polyfunkčný komplex v Bratislave, začali búrať.
Developerská spoločnosť YIT Reding získala búracie povolenie v lete. Mestská časť Staré Mesto
povolila asanáciu objektov, ktoré nie sú predmetom pamiatkovej ochrany. Stavby majú byť odstránené
do 12 mesiacov od správoplatnenia búracieho povolenia. YIT v spolupráci so spoločnosťou MiddleCap
plánuje na ploche 1,65 hektára postaviť 350 bytov, 50 nebytových priestorov, 11-tisíc štvorcových
metrov kancelárií, 2 200 m2 priestorov pre obchod a služby, 836 parkovacích miest v podzemí, park,
detské ihriská a škôlku. Zastavaných má byť 40 percent pozemku, ktorý získali investori pred rokom v
dražbe za 8,5 milióna eur bez DPH. Výstavba v etapách má trvať zhruba sedem rokov. Vizualizácia - YIT
Reding
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64. Otvorenie akademického roka
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 26/09/2014; Dobré správy; Hana Džurná]
Pavol Kirinovič, moderátor: "Letné prázdniny sa končia už aj vysokoškolákom, Ekonomická univerzita
v Bratislave slávnostne otvorila 74. akademický rok."
Hana Džurná, redaktorka: "74 rokov, 80-tisíc absolventov, 94-percentná uplatniteľnosť na trhu. Tieto
čísla robia z Ekonomickej univerzity v Bratislave najlepšiu slovenskú univerzitu vo svojom odbore."
Peter Pellegrini, minister školstva: "Ekonomická univerzita na Slovensku patrí naozaj k tomu top, čo v
oblasti ekonomického vzdelávania na Slovensku máme."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Univerzita sa počas svojej histórie
zúčastňovala na rozhodujúcich zmenách spoločenských, hospodárskych."
Hana Džurná: "V súčasnosti má Ekonomická univerzita zmluvy s viac ako dvoma stovkami univerzít po
celom svete. Jej prioritou je ponúkať najmä študijné programy zamerané na prax."
(začiatok ankety)
Študent 1: "Študujem Fakultu hospodárskej informatiky, presne študijný odbor manažérske
rozhodovanie a informačné technológie a tak som tu prvý deň, ale veľmi sa mi to tu ľúbi."
Študent 2: "Páči sa mi, dobre to tu vyzerá, všetko v pohode, ľudia."
Študentka 3: "Sú tu dosť zaujímavé programy a možnosti najmä jazykové a hlavne sme zameraní na
hospodársku diplomaciu, konkrétne čo ja študujem."
(koniec ankety)
Hana Džurná: "Aj v tomto akademickom roku si Ekonomická univerzita pre svojich študentov pripravila
viacero noviniek, jednou z nich je nový študijný program ekonómia a právo."
Rudolf Sivák: "Rozširujeme možnosť pre študentov dvojitých diplomov a to s univerzitou v Bangkoku a
univerzitou v Štrasburgu. Rozširujeme počet odborných predmetov, ktoré ponúkame v anglickom,
francúzskom, nemeckom, španielskom či ruskom jazyku."
Peter Pellegrini: "Som veľmi rád, že Univerzita ekonomická v Bratislave ako jedna z mála a okrem tej
komplexnej akreditácie sa rozhodla podstúpiť aj veľkú medzinárodnú akreditáciu a ja jej želám veľmi
veľa úspechov, pretože to by ukázalo to, že máme na Slovensku naozaj kvalitné vysoké školy, kvalitné
univerzity, ktoré poskytujú vzdelanie až na európskom a na svetovom štandarde a úrovni.
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65. pondelok - Majetky a dlhy bez servítky
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 29/09/2014; 223/2014; s.: 28; názory; Ľuboš Pavelka]
Ľuboš Pavelka Ekonomická univerzita v Bratislave
Podľa najčerstvejšej štúdie Allianz global wealth o svetovom bohatstve, ktorá detailne analyzuje dlhy a
úspory domácností, Slováci medziročne schudobneli. Pokiaľ priemerný čistý peňažný majetok našich
obyvateľov v roku 2011 predstavoval 5 010 eur, v najnovšej správe s údajmi z konca roka 2012 to bolo o
80 eur menej (4 930). V Česku to bolo 9 487, v Maďarsku 7 152 a v Poľsku 5 954 eur. Porovnávať sa s
Nemeckom (44 283 eur na obyvateľa) asi nemá zmysel.
Na prvý pohľad sa teda môže zdať, že na hlavu máme v bankách, podielových fondoch, cenných
papieroch a životných poistkách spomedzi krajín visegrádskej štvorky najmenej. Pri posudzovaní čistého
finančného majetku, kde sa odpočítavajú všetky úvery, to tak vyzerá, že náš finančný majetok je naozaj,
najmä oproti susedom v ČR, bezmála o polovicu menší.
Toto zdanie však klame. Je síce pravda, že pred dvoma dekádami propagovaná vidina švajčiarskeho
blahobytu v strede Európy praskla na Slovensku s odstupom času ako mydlová bublina, ale na každé
čísla sa treba pozerať komplexnou optikou.
Analýza majetkových pomerov obyvateľov vo svete uvádza okrem čistého peňažného majetku aj údaje o
približnej hodnote nehnuteľného majetku. Zaujímavé by bolo vedieť, ako sa dopracovali k údajom za
Slovensko, keď doteraz nemáme precízne cenové mapy nehnuteľností podľa regiónov. Ak by sme sa
však spoľahli na objektívnosť zverejnených údajov, priemerne každý Slovák vlastní nehnuteľnosti po
odpočte hypoték za 16 800 eur, čo je viac ako v Česku (13 450), Maďarsku (12 110), či v Poľsku (2 580
eur).
Z toho teda vychádza Slovensko ako excelentný líder, ktorého obyvatelia uprednostňujú tzv. betónové
zlato v podobe vlastníctva realít pred peniazmi vo finančných produktoch. Úmyselne treba hovoriť o
umiestnení, a nie o investovaní, najmä pri bankových produktoch, ktoré dlhodobo trpia z pohľadu
reálneho znehodnocovania ich kúpnej sily.
Konečný obraz o tom, či sú bohatší Slováci, alebo Česi, nám poskytne až údaj o celkovom čistom
peňažnom majetku a vlastníctve nehnuteľností. Z toho je zrejmé, že najbohatší sú obyvatelia Česka (22
520), po nich Slováci (21 720), Maďari (18 500) a Poliaci (8 010 eur). Konzervatívni Slováci sú na tom
teda v porovnaní so susedmi z V4 celkom dobre.
Ak však chceme mať ešte ucelenejší obraz, mali by sme do úvahy zobrať aj hospodárenie štátu, od
ktorého závisí, koľko nám z dosiahnutých príjmov a nadobudnutého majetku zostane po odpočítaní daní.
Verejný dlh na jedného občana Slovenska v roku 2013 dosiahol 7 388, v Česku 6 200, Poľsku 5 825 a v
Maďarsku 7 837 eur.
Dôjdeme tak ľahko k záveru, že na oslavy nášho "blahobytu" nie je dôvod, pretože žijeme nadmerne na
dlh. Ak by sa čisto teoreticky a v praxi nereálne chcel náš štát zbaviť celého verejného dlhu, musel by
padnúť za obeť celý čistý peňažný majetok obyvateľov našej krajiny rovnako, ako by to bolo aj pri
porovnaní s údajmi za Maďarsko.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Späť na obsah

66. Vzdelávame a dávame príležitosť talentom
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 28/09/2014; Tlačové správy; Československá obchodná banka,
as]
Záleží nám na vzdelávaní a na tom, aby mladí ľudia mali všeobecný prehľad, a aj preto sme sa rozhodli
v spolupráci s CNAS (Centre for Noth American Studies) zapojiť našich odborníkov do prednášok na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Výučbu kurzu na tému "Riadenie rizík v bankovníctve a
poisťovníctve" v anglickom jazyku sme odštartovali uplynulý štvrtok. Prednášky budú počas celého
semestra. Tí najlepší študenti majú šancu získať prax v ČSOB a zapojiť sa do ČSOB Trainee Programu
v oblasti rikového manažmentu.
O čo ide
Študenti majú na kurzoch možnosť vyskúšať si simuláciu bilancie banky či poisťovne, vžiť sa do úlohy
risk manažérov, vypracovať vlastnú prezentáciu a prostredníctvom interpretácie špičkových odborníkov z

ČSOB nadobudnúť skúsenosti z uvedeného segmentu. Nakoľko sú všetky prednášky v angličtine, kurz
je prístupný aj pre študentov zo zahraničia.
Kto sa počas semestra prihovorí študentom
Martina Hervayová, riaditeľka Odboru riadenia rizík a kapitálu ČSOB
"Rozhodnutie robiť seminár pre študentov pramenilo z mojej skúsenosti pri výberových konaniach.
Stretávam sa s tým, že študenti nie vždy vedia, čo sa pod riadením rizík skrýva a aký je ich význam v
organizácii. Prostredníctvom seminára
a praktických cvičení chceme zvýšiť záujem o riadenie rizík a vychovať si našich budúcich kolegov."
Miroslav Zámečník, riaditeľ Odboru riadenia úverového rizika ČSOB
"Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia som zvažoval ďalšie pôsobenie v akademickom
svete. Medzi hlavnými nedostatkami tejto voľby bola vtedy nedostatočná prepojenosť vysokých škôl s
reálnymi problémami či potrebami praxe. Hoci svoju voľbu neľutujem, rozhodnutie zúčastniť sa a prispieť
k tomuto projektu bolo rýchle a jednoduché. Verím, že aj moje 10 ročné
skúsenosti z dynamickej oblasti riadenia kreditného rizika slovenských
bánk pomôžu rozšíriť prehľad a vedomosti študentov, čo im môže uľahčiť
rozhodovanie o svojom budúcom zameraní."
Mária
Kamenárová, riaditeľka Odboru riadenia rizika a kapitálu ČSOB Poisťovne
Vladimír Šošovička, člen predstavenstva ČSOB Poisťovne
Prečo sme sa pre kurz rozhodli
Jana Palenčárová, riaditeľka Odboru ľudských zdrojov ČSOB
"Neustále sa na verejnosti hovorí o tom, že absolventom chýbajú informácie z praxe, čo niekedy aj sami
pociťujeme - sú výborní v rôznych odborných oblastiach, ale často nie v tých, ktoré potrebujeme. V
ČSOB sme sa preto k problému postavili ako k výzve. To znamená, že nečakáme, kým niekto niečo
podnikne, ale s pomocou CNAS (Centre for Noth American Studies) sme sa spoločne pustili do riešenia.
Vybrali sme si oblasť riadenia rizík, v ktorej
pociťujeme potrebu zvýšiť kompetencie študentov. Dali sme dokopy tím skúsených
manažérov z ČSOB Finančnej skupiny a tí spolu so svojimi tímami
navrhli nový odborný predmet z tejto problematiky. Počas semestra sa
študenti na prípadových štúdiách naučia používať rôzne nástroje na riadenie
rizík v bankovníctve a poisťovníctve, pričom predmet ukončia zápočtom."
Tí najšikovnejší môžu získať prax v ČSOB, v lete si to vyskúšal Albert
Albert Flak, študent
"Letná stáž v ČSOB bola pre mňa ako študenta ekonómie
určite zaujímavou a využiteľnou skúsenosťou. Počas dvoch mesiacov vo veľmi
milom a energickom kolektíve na odbore komunikácie som sa naučil veľa –
tak ako aj o marketingu, prezentovaní sa spoločnosti, tak aj o jej
vnútornom fungovaní a firemnom živote. Mal som možnosť zúčastniť sa na
viacerých pracovných stretnutiach, poradách, dokonca na výrobe reklamného spotu ČSOB a aktívne
vyjadriť svoj názor. Veľa z týchto vecí si človek
z univerzitných prednášok dokáže predstaviť len s ťažkosťami, a preto by som stáž určite odporučil."
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67. Chceme expandovať. Česko je len začiatok
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 30/09/2014; 186/2014; s.: 8; HN STORY; Tatiana Jurašková]
Sú mladí, úspešní a inovatívni. Majú po tridsiatke a svoje firmy vedú inak. Pozrite sa s nami do kuchyne
spoločností novej generácie lídrov v slovenskom biznise. KAŽDÝ UTOROK v HN. Dnes Michal Král,
zakladateľ portálu Pricemania.sk.
ONLINE BIZNIS

Michal Král, zakladateľ portálu Pricemania.sk, o svojom podnikaní i o ďalších plánoch pre HN:
Má 33 rokov a stojí na čele slovenského porovnávača cien Pricemania.sk.
Okrem toho založil aj portály Bazarmania.sk a Zlavomania.sk.
Momentálne pracuje na expanzii na český trh.
Tatiana Jurašková
Do biznisu ste vstúpili Pricemaniou, neskôr ste pridali aj Bazarmaniu a Zlavomaniu. Prečo?
Pricemania je o výhodných nákupoch na internete. Premýšľali sme, čo môžeme v tomto segmente ešte
urobiť. A tak vznikla myšlienka s Bazarmaniou a pred rokom aj so Zlavomaniou. Ak človek hľadá
napríklad fotoaparát, dáva zmysel porovnať mu ceny v e-shopoch, ale aj ponúknuť inzeráty v bazároch a
vygenerovať aktuálne zľavy.
Vo všetkých týchto projektoch však máte veľkú konkurenciu...
Pri Zlavomanii i Bazaromanii je naozaj extrémne vysoká konkurencia a bolo by drahé a náročné
dosiahnuť s nimi rozumný podiel na trhu. To je aj dôvod, prečo si zatiaľ žijú vlastným životom. Máme ich
v portfóliu, ale momentálne sú pre nás nosnými projektmi Pricemania, ale aj Pricemania Academy a
konzultácie, ktoré poskytujeme e-shopom. Snažíme sa im pomôcť nakopnúť biznis a nasmerovať
správnym smerom.
Vychovávate si teda klientov?
To by som nepovedal. V súčasnosti je veľmi ťažké vybudovať úspešný e-shop. My ich učíme, ako robiť
biznis. Keď sa im totiž bude dariť, budú investovať peniaze do efektívnych kanálov prezentácie vrátane
Pricemanie. V minulosti obchodníci vložili peniaze do niekedy nezmyselných kampaní napríklad na
veľkých portáloch, čo im, samozrejme, vygenerovalo veľkú návštevnosť, ale reálnych nákupov minimum.
Plánujete však zľavy a bazár nejakým spôsobom rozvíjať?
Myslím, že ešte príde ich čas. Zatiaľ sme nevyužili možnosť integrovať všetky tri portály dokopy. Prečo
neukázať pneumatiky z obchodu, bazára i aktuálne zľavy na pneumatiky naraz? Teraz je však prioritou
číslo jeden vstup Pricemanie. cz na český trh. Spúšťame tam nový web, ktorý už funguje v beta verzii.
Keď ho dotestujeme, preklopíme ho aj na Slovensko.
Ako napredujete v tejto expanzii?
Nový web spúšťame v priebehu októbra. Momentálne párujeme e-shopy a ich produkty. Spoluprácu nám
potvrdili tí najväčší vrátane Alza.cz či Kasa.cz. Ohlasy sú pozitívne, pretože sa tam dlho nič nedialo. Na
trhu pôsobia dvaja veľkí hráči a za nimi je veľká medzera. Takže naším prvým cieľom je byť trojkou na
trhu a potom, samozrejme, stúpať vyššie.
Máte premyslené, ako to docieliť?
Vieme prepojiť slovenskú a českú Pricemaniu, pretože väčšina e-shopov ponúka doručenie aj do tej
druhej krajiny. Prinesieme poradne pre zákazníkov, kde sa môžu radiť s ďalšími nakupujúcimi a navyše
každá sekcia bude mať aj odborného garanta. Tým bude buď e-shop, alebo odborné médium, ktoré
pomôže zákazníkovi s rozhodovaním. Nechceme, aby nás vnímali iba ako porovnávača cien, ale čoraz
viac aj ako portál, kde si vyberiete produkt.
Čo bude po Česku?
Určite Česko nebude posledná krajina. Nebudem však predbiehať, keď rozbehneme Česko, potom
môžeme pokračovať ďalej.
Spája sa s expanziou aj nábor novej pracovnej sily?
Teraz máme 15 ľudí. Uvidíme, ako to rýchlo pôjde, ale predpokladám, že do konca budúceho roka by to
mohlo byť 20 až 30 ľudí.
Na Slovensku proti vám stojí silný konkurent Heureka.sk. Dá sa tento konkurenčný boj vyhrať?
Proti nej sa veľmi nedá bojovať, pretože za ňou stojí extrémne silný investor a je to oveľa väčšia firma

ako my. Nemôžeme sa s nimi naháňať, ale skôr rozmýšľať nad tým, ako robiť veci inak a aké ďalšie
produkty ponúknuť. Príkladom je vzdelávacia akadémia. Okrem toho vieme ponúknuť ďalšie produkty,
ktoré budú biznisovo oveľa zaujímavejšie.
Obrat vám od začiatku stále rastie. Ako je to so ziskovosťou?
Aj tento rok obratovo narastieme. Fakt je, že v tomto biznise je veľmi ťažké vygenerovať väčší zisk.
Obhospodarovať šesťtisíc e-shopov, 650-tisíc produktov a tritisíc kategórií je extrémne náročné a
nákladné. Slovenský trh je na to malý, preto aj v expanzii vidím príležitosť na zvýšenie ziskovosti.
Samozrejme, že sa nám zvýšia sčasti aj náklady, ale v konečnom dôsledku sa zvýši aj ziskovosť.
Spočiatku nám návštevnosť rástla sama a prvý druhý rok sme nemuseli robiť takmer nič, čo sa týka
marketingu. Paradoxne dnes máme o niečo nižšiu návštevnosť, ale zvyšujeme obrat, lebo je vyššia
efektivita fungovania.
Čím ste to dosiahli?
Tržby nemáme iba z e-shopov, ale pracujeme aj so samotnými výrobcami značiek. Pre nich sme
zaujímaví preto, že keď si niekto vyberá notebook, tak je v ich záujme, aby si zákazník vybral práve ich
značku. Preto majú motiváciu u nás inzerovať či ponúkať brandové kampane a súťaže. Promujú sa u
nás napríklad aj banky.
Kto je Michal Král
Rodený Bratislavčan vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. V roku 2007 spustil portál na porovnávanie cien Pricemania.sk. Ten za tri roky dosiahol
úroveň milión návštev za mesiac. Založil vzdelávací program pre e-shopy Pricemania Academy.
Zároveň pôsobí ako konzultant pre online biznis. V roku 2011 získal cenu Najinšpiratívnejší
podnikateľský príbeh.
Dotazník
Má šéf vždy pravdu?
Nie. Dobrý šéf si vyberá do firmy ľudí, ktorí by mali byť v určitých oblastiach lepší ako on. A ak si vedia
svoje názory obhájiť argumentmi a číslami, dá im za pravdu.
Ako udržujete rovnováhu medzi prácou a osobným životom?
Snažím sa to s pracovným nasadením nepreháňať. Som za rozumné rozloženie času medzi prácu,
súkromie, šport a zábavu. Ak vám to ide v súkromí, darí sa vám aj v práci a naopak.
Foto:
Majiteľ Pricemanie Michal Král hovorí, že vybudovať úspešný e-shop je ťažké. Preto založil aj
vzdelávaciu akadémiu.
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Pavol Konštiak je azda najznámejšou tvárou slovenského obchodu. Nadnesene by sa dalo povedať, že
zatiaľ čo jednou rukou úspešne vybudoval rodinný podnik Kon - Rad, tou druhou dozerá na slovenské
podnikateľské prostredie a činnosť zákonodarcov. Rozprávali sme sa o aktuálnych témach, ktoré sa
týkajú všetkých obchodníkov.
Tovar&Predaj: Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZOCR) v tomto roku oslavuje
dvadsiate výročie vzniku, vy ste na jeho čele od roku 1997, teda sedemnásť rokov. Navyše vás v máji
opätovne zvolili na ďalšie volebné obdobie. Pavol Konštiak: Predpokladám, že toto je moje posledné
volebné obdobie. Myslím si, že už som trochu obkukaný a možno aj takéto funkcie patria mladým.
T&P: V čom vidíte hlavný zmysel vašej práce v rámci ZOCR?
P. K.: Aj keď som celý život robil v obchode, mal som len dvoch zamestnávateľov. Jedným bol štátny
podnik Zdroj a druhým firma Kon - Rad. V Zdroji som v podstate len skladoval a predával, aj keď za

iných podmienok. Vo firme Kon - Rad, ktorú som vybudoval ako rodinný podnik, sa zaoberám tiež len
nákupom a predajom. ZOCR je pre všetkých obchodníkov na Slovensku veľmi dôležitý. Robíme
bohumilú činnosť nielen pre našich členov, ktorí platia členské a majú isté povinnosti, ale z našich
pozitívnych výsledkov čerpajú všetci obchodníci.
T&P: Výhody pociťujú všetci, ale nie všetci patria do ZOCR.
P. K.: Žiaľ, nie všetci sú našimi členmi. Možno preto, že niekto za nich všetko vyrieši. Momentálne sme
skupina ľudí z približne sto firiem, ktorým ide o všeobecné blaho, o zlepšovanie podnikateľského
prostredia a hlavne o legislatívu, lebo tá tvorí rámec celého podnikania.
T&P: Jeden z výborov v ZOCR sa venuje vyslovene len otázkam legislatívy. Ktoré zákony vám teraz
najviac ležia v žalúdku?
P. K.: Momentálne máme viacej citlivých zákonov. Viete, na Slovensku, žiaľ, parlament prijíma aj
nezmyselné zákony. V tomto roku sa nám podarilo zastaviť návrh, ktorý vznikol v parlamente. Ak by
prešiel, všetok tovar, ktorý sa kúpi v kamenných obchodoch, by sa mohol do siedmich alebo štrnástich
dní bezdôvodne vrátiť. Páni poslanci si neuvedomujú, čo činia. Predstavte si, že kúpite auto, povozíte sa
a po niekoľkých dňoch ho vrátite. Alebo si kúpite šaty, ale potom sa vašej kolegyni nepáčia, tak ich
odnesiete naspäť. To predsa nie je možné. Na koniec, v predajni je predsa zrkadlo, môžete si ich
vyskúšať. A na druhej strane, v akej pozícii je obchodník, ktorý niečo predá? Zákazník mu to už v tom
istom obale nevráti. Samozrejme, návrh bol všeobecný, zahŕňal dokonca aj potraviny. Nebolo z neho
vylúčené nič. Museli sme ich prácne presviedčať, že je to nezmysel. Až potom naveľa ustúpili a tento
návrh bol stiahnutý.
T&P: Ako vôbec dokážete ustrážiť všetky návrhy a nové zákony?
P. K.: Musíme to sledovať, dokonca aj v parlamente, aký návrh tam príde. Pretože keď je návrh podaný
tam, neprejde bežným legislatívnym procesom, to znamená pripomienkovacím konaním, v ktorom máme
aj my právo vyjadrovať sa k rôznym zákonom. Napríklad teraz sme sa vyjadrovali k zákonu o odpadoch,
ktorý sa tiež dotýka nás všetkých. Pokiaľ mám správne informácie, k tomuto zákonu bolo asi dvetisíc
pripomienok. Ako môže taký zákon vzniknúť?
T&P: Obchodníci s potravinami neraz zdôrazňujú, že zákonodarcovia na nich nazerajú prísnejšie než na
ostatných podnikateľov. Vnímate to tak aj vy?
P. K.: Práve teraz je v legislatívnom procese novelizácia zákona o neprimeraných podmienkach v
obchodných vzťahoch. To je tiež jeden z takých, ktoré by ste vo svete ťažko hľadali. Novelizácia je
nezmyselná napríklad v tom, že najvyššia pokuta za porušenie tohto zákona tristotisíc eur nebola nikdy
použitá, napriek tomu z neznámych dôvodov ju navrhujú zvýšiť na tri milióny eur. To je predsa nezmysel.
Pokuta má mať aj výchovný charakter a nie likvidačný. A tento zákon sa týka špeciálne obchodníkov s
potravinami. Nikoho iného. Netýka sa ani celého potravinárskeho reťazca. To znamená, že výrobca,
ktorý kúpi surovinu od poľnohospodára, nespadá pod tento zákon. Teda nemusí do tridsiatich dní
zaplatiť. On môže dodávateľa gniaviť svojou silou, ale to zákon nerieši. Je to diskriminujúce.
T&P: Keď sme pri prehnaných pokutách, už by len chýbalo, aby u toho obchodníka našli jogurt po
záruke.
P. K.: To je tiež úkaz, ktorý nikde inde vo svete neexistuje. Od prvého apríla minulého roka platí zákon,
ktorý my voláme jogurtový, a ja podčiarkujem, že sme sa k nemu nemohli vyjadrovať, pretože bol prijatý
mimo legislatívneho procesu. Výsledok? Za dva jogurty po dobe minimálnej trvanlivosti alebo dobe
spotreby vám môže byť udelená pokuta jeden až päť miliónov eur. Môže byť táto pokuta výchovná? Je
likvidačná, pre malého aj veľkého obchodníka.
T&P: Podarilo sa vám tento zákon neskôr ovplyvniť?
P. K.: Dodatočne bol zmiernený a pokuta môže byť udelená nie za dva jogurty, ale až za tri. V celej sieti.
Máme tu siete domáce a zahraničné, ktoré majú stovky predajní. Ak sa v troch predajniach vyskytne
problém, automaticky dostanú pokutu. Podľa vyjadrenia pána ministra Ľubomíra Jahnátka začiatkom
tohto roku bolo udelených viacej ako desať pokút, cez milión eur. Samozrejme, všetci sa súdia a my sa
snažíme proti tomuto zákonu vystupovať. Podali sme cez generálnu prokuratúru a cez prezidenta
podanie na ústavný súd. Veríme, že túto neprimeranosť pokút ústavný súd raz zváži. Aj keď vieme, akou
rýchlosťou náš ústavný súd pracuje. Dúfam, že tieto pokuty budú znížené na pôvodnú úroveň. Tá bola
na úrovni päťdesiat tisíc eur, čo je obdobné ako vo všetkých európskych štátoch, aj keď je to najvyššie
zo všetkých. Pritom táto pokuta nebola nikdy nikomu udelená. Napriek tomu ju zostonásobili.
Nechápem. Som logicky uvažujúci človek, dobrý matematik, ale keď nebola raz udelená takáto pokuta,
prečo je zrazu stonásobne vyššia?

T&P: Určite máte na konte aj nejaké úspešné pôsobenie na zákonodarcov. S čím ste naopak spokojný?
P. K.: Žiaden podnikateľ, ktorý používa registračnú pokladnicu, si možno ani neuvedomuje, čo sme
historicky v tejto sfére urobili. Na Slovensku sú registračné pokladnice zavedené už sedemnásť rokov,
ak sa nemýlim. V Českej republike do dnešného dňa nie sú. Napriek tomu tam aj ekonomika, aj štát, aj
ministerstvo financií funguje. Ale pred pár rokmi, pri poslednej novelizácii zákona, bol návrh v
parlamente, aby pokladňa tvorila kompaktný celok aj s certifikovanou tlačiarňou. Väčšina podnikateľov
by si musela vymeniť celú pokladňu. Podarilo sa nám rozdeliť tento návrh tak, aby stačilo vymeniť
certifikovanú tlačiareň. Každému sme ušetrili obrovské finančné prostriedky. Len o tom drobní alebo aj
veľkí podnikatelia ani nevedia. Toto je naša práca. Sledovať zákony a v legislatívnom procese ich
ovplyvňovať.
T&P: Okrem legislatívy sa v rámci ZOCR zaoberáte aj inými oblasťami. Už takmer pred rokom ste
spoločne s Potravinárskou komorou Slovenska (PKS) podpísali iniciatívu o zvyšovaní ponuky potravín
vyrobených na Slovensku a o zlepšovaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
P. K.: Táto iniciatíva smerovala k podpore ekonomiky Slovenska. Je pravda, že sme sa historicky dostali
do situácie, kedy len päťdesiat percent slovenskej produkcie bolo na pultoch našich predajní. Vo
všetkých okolitých krajinách, v Maďarsku, v Rakúsku, v Česku aj v Poľsku je podiel domácich výrobkov
na pultoch výrazne vyšší. Závisí to aj od určitej štruktúry ekonomiky. V Poľsku je ešte veľa domácich
sietí a je tam inak rozvinuté poľnohospodárstvo. V Rakúsku je zase na vyššej úrovni nákupný
zákaznícky patriotizmus. Tam napríklad nevidíte žiadne naše výrobky. Pýtam sa našich výrobcov, prečo
nie ste na rakúskom trhu? V Čechách je zase iná situácia, ale tam sú naše výrobky zastúpené viacej ako
v Rakúsku. Tiež máme za sebou iný vývoj.
T&P: Podarilo sa vám, čo ste si predsavzali?
P. K.: Podľa čísiel ministerstva pôdohospodárstva bol za rok 2012 podiel slovenských výrobkov na
pultoch len 51,8 percent. Pritom podľa GfK sa v roku 2012 podarilo zvýšiť zastúpenie slovenských
produktov v košíkoch na 59,5 percent. Ďalej podľa ministerstva v prvom polroku 2013 to bolo 51,8
percent a v druhom 54,5 percent. A pozor! V prvom polroku 2014 sme dosiahli 63,5 percent. Veď to je
obrovský úspech slovenských výrobcov a obchodníkov. Skok o vyše desať percent! Napriek tomu sme
kritizovaní na plnej čiare. Toto je podľa mňa merateľný výsledok spolupráce s PKS.
T&P: Najlepšie čísla dosiahol Globus Zvolen. Prečo sa práve im podarilo predať najviac domácich
potravín?
P. K.: V supermarketoch alebo hypermarketoch, kde je veľa plochy, je aj veľa doplnkového tovaru, ktorý
inde zákazník nedostane. Čínska, indická, mexická kuchyňa, olivy rôznych druhov, koreniny. Naopak v
malých predajniach, ktoré majú sto až tristo metrov štvorcových, sa predávajú najmä takzvané obrátkové
tovary. Tam je tým pádom zastúpenie slovenských produktov oveľa vyššie. Nemôžeme však chcieť, aby
bol v supermarketoch na pultoch osemdesiatpercentný podiel domácich potravín. Ani banány, ani
kokosové orechy či olivové oleje na Slovensku nikdy vyrábať nebudeme.
T&P: Ako hodnotíte udalosti na slovenskom trhu? Mám na mysli spoločnosť Diligentiu a jej poslednú
akvizíciu?
P. K.: Pozrite sa, na Slovensko siete prichádzajú aj odchádzajú. Stále tvrdím, že konkurencia domácich
aj zahraničných hráčov je dostatočná a zdravá. Je to celkom prirodzené. To, že vznikla Diligentia, že
pohltila Terno, Moju Samošku a Ahold, a že má nejaké ďalšie plány, to sa celkom normálne deje a ja sa
nad tým vôbec nepozastavujem. Je tu voľný trh, každý môže robiť to, čo chce. Tak ako vznikla napríklad
CBA Slovakia v Lučenci, ktorá pohltila niekoľko podnikov Zdroj a tak ďalej a stala sa jednou z najväčších
sietí na Slovensku. Tak isto aj Diligentia v určitom čase vystúpila a začala skupovať predajne alebo malé
zoskupenia.
T&P: Predstavme si čisto teoreticky situáciu, že by sa k tejto novej sieti pridal jeden alebo dvaja členovia
z CBA. Čo by to znamenalo pre túto nákupnú alianciu?
P. K.: Politik by vám povedal, že na takéto otázky neodpovedá. To sú konštrukcie a ani na súde sa to
nerobí. Je to vývoj, ktorý nám doba môže priniesť. Niekto môže napríklad skrachovať pod vplyvom
päťmiliónovej pokuty. Takúto pokutu žiaden člen CBA nezvládne a skrachuje. Zákony môžu priniesť
naozajstnú zmenu. Aj veľká sieť môže odísť zo Slovenska, keď dostane niekoľko pokút, ktoré bude
musieť zaplatiť. Pretože tu sa nevytvárajú podmienky na podnikanie, aspoň nie pre obchodníkov s
potravinami.
Sme ohrození všetci do jedného. A nie kvôli Diligentii, ale kvôli nezmyselným zákonom.

T&P: Keď už spomíname CBA, k tejto nákupnej aliancii sa nedávno pripojil aj Kon - Rad.
P. K.: Nie je to žiadna novinka. Už viacej rokov sme figurovali ako takzvaný pridružený člen tejto aliancie
a v podstate išlo len o drobnú technickú úpravu, že sme sa stali akcionárom. Zmenili sa len nejaké
drobnosti. Máme niektoré vyššie práva a ďalšie povinnosti.
T&P: Prenesme sa na chvíľu do obchodníckej praxe. Od októbra minulého roka máte opäť supermarket
pre širokú verejnosť. Ako k tomu došlo?
P. K.: Historicky Kon - Rad už mal supermarkety s predajnou plochou tisíc metrov štvorcových. Nastala
situácia, ktorá nás svojím spôsobom donútila predať ho. Na tomto trhu operujeme už dvadsať rokov a
vždy sme mali málo skladových priestorov. Po prvýkrát máme skladov dosť vďaka tomu, že sme na
Zlatých pieskoch postavili veľkolepú stavbu. Keďže sa nám uvoľnilo nejakých osemsto metrov
štvorcových, povedal som si, že aj keď je to na periférií, tak tu urobíme supermarket pre bežných
zákazníkov. Myšlienka sa podarila a už tri mesiace predajňa nie je v červených číslach.
T&P: Bolo niečo, čo vás v prevádzke prekvapilo?
P. K.: Prekvapilo ma, že sa tu nepredávajú lacné výrobky. Asi preto, že k nám chodia ľudia len autami,
teda nechodia ani zákazníci mestskou verejnou dopravou. Máme takých päťsto zákazníkov denne, ale
zase priemerný nákup je medzi dvadsiatimi až tridsiatimi eurami. Chodí k nám nakupovať stredná vrstva,
a preto musíme supermarket prispôsobovať aj sortimentne.
T&P: Kto nakupuje u vás v rodine?
P. K.: Manželka. Ja nerád nakupujem. Asi preto, že nerád míňam peniaze, dokonca ani na seba. Teraz
ma doma presviedčajú, aby som si kúpil nový oblek, ale mne sa nechce. Ja sa radšej prechádzam po
predajniach s potravinami.
T&P: Ste spokojný s tým, čo tam vidíte?
P. K.: Som, na rozdiel od ministra pôdohospodárstva, ktorý na tlačových konferenciách zveličuje zistené
chyby a nedostatky v predajniach, a tým vyháňa zákazníkov z domácich obchodov. Zaujímavé pri týchto
veterinárnych zisteniach je, že by mali ísť od výroby cez dopravu, spracovanie až po obchod. Ale hovorí
sa vždy len o obchode, ako keby sme inde nenašli žiaden nedostatok. Rozbitá kachlička alebo pavučina
kdesi za dverami sa hádže do toho istého vreca ako oveľa závažnejšie chyby. Skrátka sa nehovorí o
dôležitosti zistenia. Ja si môžem dovoliť povedať, že úroveň slovenských obchodov je porovnateľná s
ktoroukoľvek európskou krajinou. Naše obchody sú pekné, plné tovaru a navyše kvalitného.
T&P: Hovoríte o kvalitnom tovare, a predsa sa niekedy stane, že výrobok nespĺňa všetky štandardy. P.
K.: Kto zodpovedá za kvalitu tovaru? Obchodník
alebo výrobca? Podľa ministerstva pôdohospodárstva je zodpovedný ten, kto uvádza výrobok na trh. To
znamená aj obchodník, aj skladník. Ale veď v obchode sú denne stovky dodávok tisícov druhov tovarov
a my predsa do tej plechovice nevidíme. My ani do toho mlieka nevidíme, ktoré k nám príde. Ale my sme
zodpovední pred zákonom za všetky nedostatky, ktoré sú aj vnútri v tom tovare. Niečo je tu pomýlené.
T&P: Aktuálne najhorúcejšou témou výrobcov potravín na Slovensku je ruské embargo. Údajne nám
hrozí prebytok potravín.
P. K.: Embargo považujem za nešťastné riešenie vojnovej situácie. Treba si uvedomiť, že vojna je za
našimi humnami a môže spôsobiť absolútne nečakané problémy všetkým. Veľké mocnosti garantovali
Ukrajine územnú celistvosť, ak zlikviduje atómové zbrane. Zrazu je preč Krym, pomaly je preč Doneck.
Deje sa tu niečo veľmi zlé. A za to zodpovedá aj Amerika a Európa. Ako dopadne embargo, ktoré je
obojstranné, to dnes ešte nikto nevie, ale môže to dopadnúť zle. Na druhej strane, čo sa týka potravín,
zoberte si aké kriky a plače tu boli zo strany výrobcov, keď sa otvorili hranice s Ukrajinou. Vraj budeme
zaplavení ukrajinským tovarom. Kde tu vidíte na pulte jeden jediný? Rád by som sa opýtal všetkých tých,
čo sa boja. A hlavne poľnohospodárov alebo spracovávateľov. Prečo nevyvážajú oni výrobky do
Maďarska, Rakúska, Nemecka?
T&P: Myslíte si, že to bude mať nejaký vplyv na ich ceny?
P. K.: Čo sa týka ovocia a zeleniny, tam je situácia trochu iná. Do Ruska naozaj išli milióny kilogramov a
prebytok rieši Európska únia finančným odškodnením producentov. Zaujímavé, že aj na Slovensku sú
škody dva milióny eur, pričom do Ruska išli tri percentá nášho exportu, ktorý je sám osebe veľmi malý.
To by som bol zlý ekonóm, keby som akceptoval tieto čísla. Samozrejme, môže sa stať, že niektoré

komodity môžu spôsobiť škody slovenským producentom a možno v tej súvislosti by si zaslúžili
odškodnenie. Ale nemyslím si, že to bude nejaká výrazná zmena. Keď budeme mať lacnejšie broskyne
a mandarínky zo Španielska a Grécka, ovplyvní to slovenský trh?
T&P: Ako sa podľa vás vyvinie situácia ďalej?
P. K.: Viete, aj studená vojna trvala nejaké obdobie a bola zrušená. Nakoniec sa mocnosti dohodli,
pretože sa museli. Riešenie sa musí nájsť. A určite ním nie je bojovať s tankami, to považujem za
stredovek. Aby tu niekto zostreľoval civilné lietadlá, to by sa už v jednom civilizovanom svete nemalo
diať. Verím, že príde čím skôr k urovnaniu tejto situácie, avšak to urovnanie situácie nikdy nebude
spravodlivé. Hlavne voči Ukrajine.
T&P: Aký vývoj predpovedáte nášmu slovenskému trhu?
P. K.: Situácia na našom trhu je od roku 2009 zlá, najmä čo sa týka maloobchodného obratu. Ešte stále
sme nedosiahli a žiaľ, ani v tomto roku nedosiahneme úroveň roku 2008. Stále sa pohybujeme kdesi pod
ním, a to je pre nás nešťastím. Týka sa to aj gastronómie. Tam bol ten prepad takmer tridsaťsedem
percent. Už narástol počet prenocovaní, ale v turistickom ruchu ešte stále nie sme tam, kde sme boli v
roku 2008. Už by sme sa konečne raz mohli odlepiť odo dna. Myslel som si, že už v tomto roku príde k
nejakej zmene avšak napriek tomu, že priemerná mzda už dosahuje nejakých 850 eur, ešte stále to nie
je 900 alebo tisíc, v Rakúsku je to minimálne dvojnásobok a v Nemecku trojnásobok, čo by bola naša
predstava. Keď majú ľudia peniaze, budú ich míňať.
T&P: Čo by sa malo zmeniť, aby sa obchodníkom na Slovensku lepšie podnikalo?
P. K.: Musíme sa zamerať na viacej vecí. Vláda nám musí pomôcť vytvárať podnikateľské prostredie a
nie nás likvidovať pokutami. Po druhé, vláda sa musí pripojiť k výchove nášho spotrebiteľa, aby kupoval
slovenské výrobky. Tým sa podporujeme všetci navzájom. A po tretie, nesmieme zveličovať drobné
nedostatky, ktoré sú v obchode. Obchod za dvadsať rokov, teda od revolúcie, nestál za žiadnym
škandálom, ktorý by výrazne ohrozil zdravie našich spotrebiteľov. Predsa nemôžeme hovoriť, že za
dioxínovú aféru bude zodpovedný obchod. Za mleté mačky v mäsových výrobkoch sme tiež zodpovední
my? Nemôžeme hádzať všetku špinu na obchod.
Veronika Mišíková
PAVOL KONŠTIAK
Pavol Konštiak vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začínal v
roku 1980 v štátnom podniku Zdroj, v rokoch 1986 - 1990 zastával funkciu riaditeľa prevádzky. V roku
1990 založil vlastnú spoločnosť Kon - Rad, v ktorej dodnes pôsobí ako generálny riaditeľ. Od roku 1997
je prezidentom Zväzu obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky. V roku 2000 sa stal členom
výkonného výboru sekcie obchodu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Pavol Konštiak je
spoluzakladateľom a viceprezidentom Republikovej únie zamestnancov. Od roku 2007 zastupuje
Filipínsku republiku ako jej honorárny konzul. Je hosťujúcim profesorom na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. Je držiteľom ocenení Merkúrov rad a Krištáľové krídlo za rok 2013.
KON - RAD
Spoločnosť Kon - Rad pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990. V prvých troch rokoch svojej existencie
doviezla na Slovensko vyše tisíc kamiónov nealkoholických nápojov firmy Radlberger. Svoje produktové
portfólio rozširovala postupne, v súčasnosti ponúka približne sedem tisíc tovarových položiek
potravinárskeho aj nepotravinárskeho charakteru. V súčasnosti poskytuje svoje služby na celom území
Slovenskej republiky. Veľkoobchod zásobuje denne cca 400 odberateľov, okrem zákazníkov, ktorí
nakupujú osobne. Od októbra 2013 prevádzkuje spoločnosť svoj vlastný supermarket Kon - Rad, určený
pre širokú verejnosť.
ZVÄZ OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZOCR) je stavovskou, nepolitickou a
neziskovou organizáciou, ktorá vznikla v roku 1994. Je členom Republikovej únie zamestnávateľov a
celoeurópskej profesijnej organizácie obchodu EuroCommerce. Zastupuje záujmy svojich členov na
úrovni vlády SR, NR SR, štátnej správy a samosprávy. Významnou mierou sa podieľa na vytváraní
legislatívneho rámca v obchode a službách a na tvorbe kvalitného a vyváženého podnikateľského
prostredia. Významná je jeho spolupráca s ekonomickými rezortmi, najmä s Ministerstvom hospodárstva
SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvom financií SR, ale aj ďalšími
rezortmi, ktoré prípravou legislatívy a tvorbou koncepčných a strategických dokumentov vytvárajú
podmienky pre formovanie a rozvoj kvalitného podnikateľského prostredia. ZOCR SR poskytuje

informácie a právne poradenstvo svojim členom k aktuálnym problémom obchodu a služieb a
presadzuje oprávnené záujmy všetkých podnikateľov v obchode, službách a cestovnom ruchu.
NEUVEDOMUJÚ SI, ČO ČINIA
JOGURTY NA ÚSTAVNOM SÚDE
SKOK O DESAŤ PERCENT!
DEJE SA TU NIEČO ZLÉ
REAGUJTE NA veronika.misikova@atoz.sk
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69. Plus JEDEN DEŇ pomáha: Študentka Lucia získala internát na rok zadarmo
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 29/09/2014; Správy; Plus JEDEN DEŇ/lš]
Takéto bývanie im môžu iba závidieť! Začiatkom septembra otvorili nový luxusný vysokoškolský internát
v Bratislave. Štyria študenti zo sociálne slabších rodín ho získali na rok zadarmo. Medzi nimi aj Lucia
(21) zo Žemberoviec, ktorá rozhodne nemá v živote na ružiach ustlané.
Vedenie bratislavského výstaviska sa rozhodlo prerobiť bývalý hotel na internát. Veď v hlavnom meste je
izieb pre vysokoškolákov málo a väčšina z nich je v hroznom stave. Popri prestavbe internátu pomohli
zároveň štyrom študentom zo sociálne slabších pomerov, ktorí o takomto bývaní inak mohli iba snívať.
Teraz budú bývať v luxusnom internáte celý rok zadarmo. Jediné, čo museli pre to urobiť, bolo poslať
svoj životný príbeh. Porota, ktorej členkou bola aj redaktorka denníka Plus JEDEN DEŇ, potom vybrala
štyroch šťastlivcov. Úloha to bola veľmi ťažká: prišlo veľké množstvo dojímavých príbehov mladých.
Porotu dojal aj smutný osud Lucie (21) zo Žemberoviec. Život sa s týmto milým a skromným dievčaťom
nemaznal. Jej rodičia sa rozviedli, keď mala Lucka iba 4 roky. Otec rodinu opustil a v trinástich od nich
odišla aj matka. Pod ochranné krídla si mladučké dievča vzala jej teta s manželom.
Čítajte viac:
Lucia má aj dvoch starších bratov, ktorí odišli bývať do inej dediny a stretáva sa s nimi len zriedkavo. O
svojich rodičoch nevie nič. Do Bratislavy prišla študovať medzinárodné vzťahy na Ekonomickej
univerzite a teraz je druháčkou.
"Je tam veľa teórie, veľa jazykov. Štúdium je dosť náročné," hovorí svedomitá študentka. Tento rok ju
však motivuje aj nové bývanie. "Je tu veľmi pekne, cítim sa ako v nóbl hoteli. Tam, kde som bývala
minulý rok, bolo všetko staré a zanedbané," pochvaľuje si Lucia s úsmevom.
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70. Súkromná stredná odborná škola
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinské noviny; 29/09/2014; 38/2014; s.: 21; Osobnosti regiónu; Gabriela
Pažická, PR-CL TP4310239]
Zahraničná prax v Londýne je mimoriadna príležitosť pre žiakov, ktorú získala naša Súkromná stredná
odborná škola už po druhýkrát.
Ekonomika a prax, spojenie teórie a praktických skúseností, aj tak by sme mohli definovať podstatu
nášho odboru – škola podnikania. V tomto odbore už deviaty rok vzdelávame našich žiakov a
pripravujeme pre odbornú, ekonomickú prax, či štúdium na vysokej škole. Školský vzdelávací program je
orientovaný na ekonomiku, právo a podnikanie, čo je v dnešnej dobe veľmi zaujímavou kombináciou pre
uplatnenie sa v praxi, ale i výborným základom pre pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu na
ekonomických, právnických či pedagogických školách. Široká ponuka ekonomických predmetov
umocnená znalosťou nevyhnutných právnych noriem orientovaných do oblasti ekonomiky, poskytne
dobrý základ absolventovi pri výbere svojho budúceho povolania. Počas štvorročného štúdia je možné
získať aj certifikáty v oblasti účtovníctva od firmy Kros, či osvedčenie o štátnej skúške z administratívy a
korešpondencie z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Veľký dôraz kladieme aj na výučbu jazykov.
Anglický jazyk je nosným cudzím jazykom, ktorý sa vyučuje v 5-hodinovej dotácii týždenne počas

štyroch rokov, ďalším cudzím jazykom je nemecký jazyk, ktorého hodinová dotácia je v 1. a 2. ročníku 3
hodiny a v 3. a 4. ročníku po 2 hodiny týždenne. Nadobudnuté odborné ekonomické vedomosti si naši
žiaci overujú na pravidelnej odbornej praxi, ktorá sa uskutočňuje v treťom a štvrtom ročníku v dĺžke
dvoch týždňov. Naša snaha smeruje k spolupráci nielen s firmami ekonomického zamerania
nachádzajúcimi sa na Slovensku, ale aj so zahraničnými partnermi. Nadviazali sme spoluprácu s
anglickou spoločnosťou ADC College, zameriavajúcou sa na celoživotné vzdelávanie. Na základe
získaného grantu z Európskej únie sa mohlo 15 žiakov našej školy zúčastniť odbornej praxe priamo v
londýnskych firmách, cestovných kanceláriách a tiež hoteloch na jeseň 2011 a taktiež v tomto školskom
roku 2014/2015 už po druhýkrát vycestuje 20 žiakov na odbornú prax do Londýna, kde vďaka
prostriedkom Európskej únie, budú mať možnosť si overiť nielen svoje vystupovanie, vrodenú či získanú
inteligenciu, ale i svoje jazykové znalosti. Na škole ponúkame dve formy štúdia, štvorročné denné
štúdium a dvojročnú externú formu štúdia popri zamestnaní. Prioritou celého kolektívu pedagógov je
mládež predovšetkým vzdelávať, ale i vychovávať a taktiež napomáhať odborný i osobnostný rast.
Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
PR-CL TP4310239
Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina www.ssosza.sk, kontakt 0911 566 901, mail
ssos_za@yahoo.com
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71. Zmeny v predstavenstve SPP
[Téma: Ekonomická univerzita; energia.sk; 30/09/2014; energia.sk; SPP, a.s.]
Bratislava, 30. septembra 2014 – Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako
jediného akcionára spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) dochádza s účinnosťou od
dnešného dňa k dvom zmenám v predstavenstve SPP.
Aktuálny zoznam členov predstavenstva SPP, od 30. septembra 2014:
Ing. Štefan Šabík
predseda predstavenstva
Pierre Poncik, M.Sc.
podpredseda predstavenstva
členovia:
Ing. Milan Hargaš
Ing. Daniel Kvocera
Mgr. Ivana Zelizňáková
Životopis – Ing. Daniel Kvocera, člen predstavenstva SPP
V roku 1997 ukončil štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Svoju profesionálnu kariéru začal v Gumárňach BARUM Púchov, od roku 1998 pôsobil ako obchodný
riaditeľ pre SR pre Matador, a.s. Púchov. Neskôr vystriedal viacero riadiacich pozícií v oblasti
poradensko-konzultačných činností a implementácie procesov. V rokoch 2001 až 2003 pôsobil ako
riaditeľ logistiky a senior konzultant pre reštrukturalizáciu spoločnosti Skloobal Nemšová, a.s. V
spoločnosti KUEHNE+NAGEL, s.r.o. pracoval ako riaditeľ pobočky a od roku 2006 ako národný manažér
pre kontraktnú logistiku. Pôsobil tiež ako generálny riaditeľ spoločnosti Tepláreň, a.s.
(2009 – 2010) a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (2010 – 2012). V roku 2013 bol
riaditeľom spoločnosti Chladiace veže Bohunice, s.r.o. a do apríla 2014 pôsobil ako odborný konzultant
pre Richter & Partners Consulting, spol. s r.o. Od 30. septembra 2014 je členom predstavenstva SPP.
Životopis – Pierre Poncik, M.Sc., podpredseda predstavenstva SPP
V roku 2003 absolvoval Vysokú školu ekonomickú ESC Lille, odbor Finančné trhy, vo Francúzsku, kde
získal akademický stupeň M.Sc. (Master of Science). Po skončení štúdia pracoval v Paríži ako audítor. V
roku 2004 nastúpil ako obchodný attaché na Veľvyslanectve Francúzskej republiky na Slovensku. V

rokoch 2005 až 2008 pôsobil na obchodnom oddelení v spoločnosti Dalkia a.s. V roku 2008 začal
pracovať v spoločnosti GDF SUEZ ako poradca pre predstavenstvo SPP, kde sa venoval najmä
obchodu s plynom. Od roku 2010 pôsobil v spoločnostiach aktívnych najmä v oblasti prevádzkovania
zásobníkov, a tiež v oblasti prieskumu a ťažby plynu a ropy. Prvou bola spoločnosť POZAGAS a.s., kde
bol členom a neskôr predsedom predstavenstva, následne v spoločnosti SPP Storage s.r.o., pôsobil ako
konateľ, a nakoniec v spoločnosti NAFTA a.s. ako predseda predstavenstva. Od roku 2013 do júna 2014
pracoval ako manažér zodpovedný za oblasť energetiky na oddelení Management Consulting, v
spoločnosti Deloitte Advisory s.r.o. Členom predstavenstva SPP sa stal 20. júna 2014, od 30. septembra
2014 je podpredsedom predstavenstva tejto spoločnosti.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ("SPP") (www.spp.sk) je energetická spoločnosť a spoľahlivý
dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na
Slovensku, poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na
Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje
iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionárom SPP je Fond národného majetku Slovenskej
republiky.
Zdroj - SPP, a.s.
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72. R. SIVÁK: EÚ zatiaľ dobre zvláda skúšku v podobe dlhovej krízy
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 18/09/2014; TASR]
Konsolidáciu označil za mimoriadne náročnú, no nie nemožnú úlohu.
Bratislava 18. septembra (TASR) – Projekt európskej integrácie prechádza od roku 2008 kritickou
skúškou, Európska únia (EÚ) ju však zatiaľ zvláda. Uviedol to dnes rektor Ekonomickej univerzity v
Bratislave Rudolf Sivák vo svojom príspevku v rámci vedeckej konferencie o makroekonomických
aspektoch dlhovej krízy, ktorá sa konala na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.
"Vhodný krízový manažment európskych elít spolu s inštitucionálnou reformou a aktívnym postojom
Európskej centrálnej banky znamenajú, že Európska únia zatiaľ túto skúšku zvláda," zhodnotil Sivák. Z
makroekonomických údajov podľa neho vyplývajú tiež povzbudzujúce trendy reštrukturalizácie
problémových ekonomík. Zároveň sa domnieva, že vďaka prijatiu kľúčových opatrení v rokoch 2010 až
2013 by sa nemal opakovať scenár z uplynulých rokov.
Sivák však upozornil, že hlboký cyklický prepad a následné pomalé ekonomické oživenie viedli k
prudkému rastu verejného dlhu vo väčšine členských štátov, aj na agregovanej úrovni Európskej únie.
Priemerná úroveň verejného dlhu v krajinách EÚ totiž stúpla z 59 % hrubého domáceho produktu (HDP)
v roku 2007 na viac ako 87 % HDP v roku 2013. Aktuálna prognóza Európskej komisie navyše
predpokladá, že svoj vrchol dosiahne práve v tomto roku, a to na úrovni 89,5 % HDP.
"To má za následok zmenšenie reakčnej schopnosti verejných financií na prípadné systémové šoky.
Konsolidácia verejných financií je preto vo väčšine krajín imperatívom s dosahom na celú Európsku úniu
a eurozónu," myslí si rektor.
Konsolidáciu označil za mimoriadne náročnú, no nie nemožnú úlohu. Za pozitívny príklad považuje
Švédsko a Fínsko, ktoré zažili v 80. rokoch silné bankové krízy s podobným dosahom na verejný dlh,
ako je to v súčasnosti. "Následná kombinácia vhodných ekonomických opatrení, politickej vôle a
spoločenskej zhody viedli k tomu, že tieto krajiny sa pomerne rýchlo vrátili na rastovú trajektóriu pri
udržateľnom hospodárení verejných financií," uzavrel Sivák.

Späť na obsah

73. Európska únia zatiaľ dobre zvláda skúšku v podobe dlhovej krízy
[Téma: Rektor EU; openiazoch.zoznam.sk; 18/09/2014; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]
Projekt európskej integrácie prechádza od roku 2008 kritickou skúškou, Európska únia (EÚ) ju však
zatiaľ zvláda. Uviedol to dnes rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák vo svojom
príspevku v rámci vedeckej konferencie o makroekonomických aspektoch dlhovej krízy, ktorá sa konala
na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.
"Vhodný krízový manažment európskych elít spolu s inštitucionálnou reformou a aktívnym postojom

Európskej centrálnej banky znamenajú, že Európska únia zatiaľ túto skúšku zvláda," zhodnotil Sivák. Z
makroekonomických údajov podľa neho vyplývajú tiež povzbudzujúce trendy reštrukturalizácie
problémových ekonomík. Zároveň sa domnieva, že vďaka prijatiu kľúčových opatrení v rokoch 2010 až
2013 by sa nemal opakovať scenár z uplynulých rokov.
Sivák však upozornil, že hlboký cyklický prepad a následné pomalé ekonomické oživenie viedli k
prudkému rastu verejného dlhu vo väčšine členských štátov, aj na agregovanej úrovni Európskej únie.
Priemerná úroveň verejného dlhu v krajinách EÚ totiž stúpla z 59 % hrubého domáceho produktu (HDP)
v roku 2007 na viac ako 87 % HDP v roku 2013. Aktuálna prognóza Európskej komisie navyše
predpokladá, že svoj vrchol dosiahne práve v tomto roku, a to na úrovni 89,5 % HDP.
"To má za následok zmenšenie reakčnej schopnosti verejných financií na prípadné systémové šoky.
Konsolidácia verejných financií je preto vo väčšine krajín imperatívom s dosahom na celú Európsku úniu
a eurozónu," myslí si rektor.
Konsolidáciu označil za mimoriadne náročnú, no nie nemožnú úlohu. Za pozitívny príklad považuje
Švédsko a Fínsko, ktoré zažili v 80. rokoch silné bankové krízy s podobným dosahom na verejný dlh,
ako je to v súčasnosti. "Následná kombinácia vhodných ekonomických opatrení, politickej vôle a
spoločenskej zhody viedli k tomu, že tieto krajiny sa pomerne rýchlo vrátili na rastovú trajektóriu pri
udržateľnom hospodárení verejných financií," uzavrel Sivák.
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74. otázka pre Rudolfa Siváka, rektora Ekonomickej univerzity
[Téma: Rektor EU; Pravda; 19/09/2014; 215/2014; s.: 17; vzdelávanie; Jana Véghová]
? Aké novinky ste pripravili pre študentov v tomto akademickom roku?
Zmien je viacero, spomeniem aspoň tie najdôležitejšie. Od tohto akademického roka umožňujeme našim
študentom získať dvojitý diplom z bakalárskeho aj inžinierskeho stupňa štúdia už na piatich
zahraničných univerzitách, najnovšie aj vo francúzskom Štrasburgu a v thajskom Bangkoku. Univerzita
podporuje študentov motivačnými štipendiami.
V spolupráci s Právnickou fakultou UK otvárame nový študijný program Ekonómia a právo, a to na
bakalárskom stupni štúdia v odbore národné hospodárstvo a právo. Rozširujeme počet odborných
predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch na 90, ktoré môžu študenti absolvovať v angličtine,
nemčine, francúzštine a v ruštine.
Aj tento akademický rok umožníme našim študentom stážovať, prípadne absolvovať časť štúdia na
partnerských univerzitách v zahraničí. Vlani išlo o viac ako 350 študentov.
Rozširujeme tiež možnosti pre doktorandov. Tí budú môcť absolvovať časť doktorandského štúdia na
študijnom pobyte v OECD v Paríži na základe zmluvy o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou v
Bratislave a OECD.

Späť na obsah

75. Študijné odbory Ekonomickej univerzity vyhovujú potrebám praxe
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 22/09/2014; Školský servis; TASR]
Oznámil to dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na slávnostnom otvorení akademického
roka v aule EUBA.
Bratislava 22. septembra (TASR) – Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) si svojím zameraním
udržuje významné postavenie v systéme ekonomického vysokoškolského vzdelávania na národnej
úrovni. Povedal dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini na slávnostnom
otvorení akademického roka v aule EUBA.
"Na rozdiel od iných univerzít nemusím pri otvorení akademického roka apelovať na vedenie, aby
upravilo svoje študijné odbory tak, aby zodpovedali potrebám praxe. Pretože na vašej univerzite je toto
už niekoľko rokov pravidlom," skonštatoval minister. Vyzdvihol fakt, že členmi správnej rady univerzity,
ktorej predsedom je exguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ivan Šramko, sú ľudia z praxe.
Fotogaléria:

"Vaša univerzita je centrom ekonomického vzdelávania na Slovensku, ktoré je v súčasnosti veľmi
žiadané, a ktoré má na univerzite dlhoročnú tradíciu. Rozsiahla je vaša medzinárodná spolupráca s viac
ako 230 univerzitami a vysokými školami vo svete, ako aj zapojenie vašich pedagógov do vedeckej
činnosti na národnej a aj medzinárodnej úrovni," vyzdvihol Pellegrini. "Naším spoločným cieľom v oblasti
vysokého školstva je zabezpečenie vysokého stupňa kvality všetkých činností, osobitne vzdelávacej a
vedeckej činnosti," povedal.
Rektor EUBA Rudolf Sivák poukázal na význam akademického roka 2014/2015 pre všetkých, ktorí na
univerzite pracujú a študujú, keďže v tomto roku sa končí funkčné obdobie terajších funkcionárov
univerzity a fakúlt.
"Skompletizovali sme materiály na naplnenie obidvoch strategických cieľov rozvoja ekonomickej
univerzity v roku 2015. Vytvorili sme spolu s fakultami podmienky pre splnenie prvého strategického
cieľa, udržať status univerzity ako univerzity vysokej školy so zameraním na výskum s tým, že univerzita
v termíne odovzdala akreditačný spis," konštatoval rektor. Pripomenul, že akreditačná komisia
uskutoční v tomto akademickom roku akreditáciu.
"Aktivity všetkých, ktorí sa zúčastnili na časovo a obsahovo náročnej príprave akreditačného spisu, boli
zamerané tak, aby bola univerzita po akreditácii znovu zaradená medzi vysoké školy, a aby bol
deklarovaný výskumný charakter univerzity," povedal Sivák.
Aktuálne je zapísaných do prvého ročníka 1665 študentov denného štúdia a 201 študentov externého
štúdia. Spolu 1886 študentov prvého ročníka.
Univerzita pripravila na tento školský rok niekoľko noviniek. Jednou z nich je otvorenie nového
študijného programu Ekonómia a právo v spolupráci s Právnickou fakultou UK v Bratislave. Absolventi
tohto programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo a právo.
Rozširuje počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch (v angličtine, nemčine,
francúzštine a v ruštine) na 90, výučbu ktorých zabezpečia špičkoví pedagógovia zo zahraničia, ako aj
interní učitelia univerzity.
Od tohto akademického roku majú študenti možnosť získať tiež dvojitý diplom už na piatich partnerských
univerzitách. Popri univerzite v Halle, Grenoble a Nottinghame to je univerzita v Štrasburgu a Bangkoku.
Študenti majú pritom možnosť získať od domovskej Ekonomickej univerzity motivačné štipendium.
Stovky študentov však majú možnosť každoročne absolvovať tiež časť štúdia aj na partnerských
univerzitách v cudzine.
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76. Otvorenie akademického roku
[Téma: Rektor EU; TA3, 18:30; 22/09/2014; Hlavné správy; Hana Džurná]
Tomáš Novotný, moderátor: "Letné prázdniny sa končia už aj vysokoškolákom, Ekonomická univerzita
v Bratislave slávnostne otvorila 74. akademický rok."
Hana Džurná, reportérka TA 3: "74 rokov, 80-tisíc absolventov, 94-percentná uplatniteľnosť na trhu.
Tieto čísla robia z Ekonomickej univerzity v Bratislave najlepšiu slovenskú univerzitu vo svojom
odbore."
Peter Pellegrini, minister financií: "Ekonomická univerzita na Slovensku patrí naozaj k tomu TOP, čo v
oblasti ekonomického vzdelávania na Slovensku máme."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Univerzita sa počas svojej histórie
zúčastňovala na rozhodujúcich zmenách spoločenských, hospodárskych."
Hana Džurná: "V súčasnosti má Ekonomická univerzita zmluvy s viac ako dvoma stovkami univerzít po
celom svete. Jej prioritou je ponúkať najmä študijné programy zamerané na prax."
Študent: "Študujem Fakultu hospodárskej informatiky, presne študijný odbor manažérske rozhodovanie
a informačné technológie a tak som tu prvý deň, ale veľmi sa mi to tu ľúbi."
Študent 2: "Páči sa mi, dobre to tu vyzerá, všetko v pohode, ľudia."
Študentka: "Sú tu dosť zaujímavé programy a možnosti najmä jazykové a hlavne sme zameraní na
hospodársku diplomaciu, konkrétne čo ja študujem."

Hana Džurná: "Aj v tomto akademickom roku si Ekonomická univerzita pre svojich študentov pripravila
viacero noviniek, jednou z nich je nový študijný program - ekonómia a právo."
Rudolf Sivák: "Rozširujeme možnosť pre študentov dvojitých diplomov a to s univerzitou v Bangkoku a
univerzitou v Štrasburgu. Rozširujeme počet odborných predmetov, ktoré ponúkame v anglickom,
francúzskom, nemeckom, španielskom či ruskom jazyku."
Peter Pellegrini: "Som veľmi rád, že univerzita ekonomická v Bratislave ako jedna z mála a okrem tej
komplexnej akreditácie sa rozhodla podstúpiť aj veľkú medzinárodnú akreditáciu a ja jej želám veľmi
veľa úspechov, pretože to by ukázalo to, že máme na Slovensku naozaj kvalitné vysoké školy, kvalitné
univerzity, ktoré poskytujú vzdelanie až na európskom a na svetovom štandarde a úrovni."
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77. Na vysokých školách ubúda študentov
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:00; 22/09/2014; Správy RTVS; z domova; Timea Cimermanová]
Ľubomír Bajaník, moderátor: "A pred úlohou prispôsobiť sa počtu študentov i trhu práce stoja aj vysoké
školy. Každý rok sa na ne hlási menej stredoškolákov. Paradoxne vysokých škôl aj odborov pribúda. Na
viacerých univerzitách sa dnes začal akademický rok."
Timea Cimermanová, redaktorka: "Počet vysokoškolákov podľa výročnej správy o stave školstva každý
rok klesá takmer o desaťtisíc. Mnohí odborníci z akademickej pôdy preto tvrdia, že je to dôvod na
zrušenie alebo obmedzenie nekvalitných škôl od štátnych peňazí."
Peter Pelegrini, minister školstva SR: "Z môjho pohľadu sa efektívnym nástrojom javí, aby sme začali
naozaj veľmi pravdivo a konkrétne informovať študentov stredných škôl a ich rodičov o tom, ako sa
uplatňujú absolventi jednotlivých vysokých škôl tak, aby sme možno takto postupne upriamili pozornosť
študentov na tie kvalitné vysoké školy a aby sa čoraz menej prihlasovali na tie, ktoré možno neposkytujú
až takú kvalitnú výučbu, čím prirodzeným spôsobom tieto by potom mohli zaniknúť."
Timea Cimermanová: "Aj preto školy prechádzajú v súčasnosti komplexnou akreditáciou, ktorá zhodnotí
ich kvalitu, čo sa odrazí v ich ďalšom financovaní."
Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie: "Väčšina verejných a štátnych vysokých škôl
odovzdala spisy ku komplexnej akreditácii."
Peter Pellegrini: "Má ukázať, či všetky vysoké školy a univerzity aj po roku 2015 budú ešte ďalej
existovať."
Timea Cimermanová: "Člen valného zhromaždenia rankingovej a ratingovej agentúry ARRA, ktorá
každoročne vydáva správu o stave vysokých škôl tvrdí, že ak by sa aj nad nejakou školou zmrákalo, jej
zrušenie nebude jednoduché."
Ivan Ostrovský, člen Akadem. rankingovej a ratingovej agentúry: "Rušenie akejkoľvek vysokej školy je,
by som povedal, krajný druh administratívneho násilia, ktorý okrem iného potrebujete z technickej
stránky veci sedemdesiatšesť hlasov v parlamente, čo si v dnešnej dobe ťažko možno predstaviť."
Timea Cimermanová: "Podľa neho je preto nutné, aby peniaze nezískavali školy takzvane na hlavu, ale
podľa výsledkov školy. Túto zmenu víta aj minister školstva Peter Pellegrini. Podľa neho kritérium kvality
školy by mala byť aj schopnosť jej absolventov uplatniť sa na trhu práce. Na to sa zameriava napríklad aj
Ekonomická univerzita v Bratislave."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Prax sa podieľa na formovaní profilu
absolventa. My dávame posudzovať učebné plány, predmety, obsah jednotlivých predmetov zástupcom
z praxe, že aby prax povedala, akých absolventov potrebuje."
Timea Cimermanová: "Až deväťdesiatštyri percent absolventov tejto školy nachádza uplatnenie do
polroka po ukončení štúdia."
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78. Dôsledky dlhovej krízy
[Téma: Rektor EU; TA3, 15:00; 23/09/2014; Správy; Andrej Horváth]

Katrin Lengyelová, moderátorka: "Európske krajiny sa za posledné roky ekonomicky zjednotili, zároveň
sa ale extrémne zadlžili a ďalšiu finančnú krízu by už nemuseli zvládnuť. Zhodli sa na tom aj odborníci
na konferencii - Makroekonomické aspekty dlhovej krízy."
Andrej Horváth, reportér TA 3: "Dlhová kríza vznikla pre nedodržiavanie Paktu rastu a stability, krajiny
mali neúmerne vysoké dlhy a deficity verejných financií. Príkladom je Grécko, ktoré sa do eurozóny
dostalo aj napriek tomu, že nedodržalo ekonomické parametre, aby mohlo prijať euro."
Milan Šikula, vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV: "Vývoj v Európskej únii donedávna hodne
prevažovali by som povedal politické ciele a ekonomické nástroje sa tomu do istej miery prispôsobovali."
Juraj Sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV: "Niektoré regulácie sú potrebné, predovšetkým vo
finančnom sektore, lebo tam bol pôvod tejto krízy."
Andrej Horváth: "Podľa viacerých analytikov sa už eurozóna vrátila na predkrízovú úroveň, háčik je v
tom, že dlh krajín eurozóny za sedem rokov extrémne narástol."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Z krízy vyplýva jednoznačné poučenie pre
vývoj ekonomiky, že ekonomický rast sa nedosahuje do nekonečna. Že po období rastu prichádza
cyklický vývoj - obdobie určitej stagnácie."
Andrej Horváth: "Európa sa za posledné roky viac ekonomicky zomkla, to ju robí silnejšou, ale zároveň
zraniteľnejšou. Podobný otras ako v roku 2008 by podľa analytikov mohol byť pre eurozónu osudný."
Milan Šikula: "Ten stav, na ktorom sa momentálne už nachádza Európska únia, je v istej kritickej rovine,
kedy už zásadné zlyhanie alebo problémy, bankrot a tak ďalej, v jednej súčasti už veľmi citeľne, priamo nepriamo, ovplyvňuje fungovanie celku."
Andrej Horváth: "Mnoho bruselských smerníc však podľa analytikov môže mať aj negatívne dopady,
neberú totiž do úvahy rôznorodosť krajín a čiastočne môžu aj deformovať prirodzené ekonomické
prostredie."
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79. Otvorenie akademického roka
[Téma: Rektor EU; TA3, 19:50; 26/09/2014; Dobré správy; Hana Džurná]
Pavol Kirinovič, moderátor: "Letné prázdniny sa končia už aj vysokoškolákom, Ekonomická univerzita
v Bratislave slávnostne otvorila 74. akademický rok."
Hana Džurná, redaktorka: "74 rokov, 80-tisíc absolventov, 94-percentná uplatniteľnosť na trhu. Tieto
čísla robia z Ekonomickej univerzity v Bratislave najlepšiu slovenskú univerzitu vo svojom odbore."
Peter Pellegrini, minister školstva: "Ekonomická univerzita na Slovensku patrí naozaj k tomu top, čo v
oblasti ekonomického vzdelávania na Slovensku máme."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Univerzita sa počas svojej histórie
zúčastňovala na rozhodujúcich zmenách spoločenských, hospodárskych."
Hana Džurná: "V súčasnosti má Ekonomická univerzita zmluvy s viac ako dvoma stovkami univerzít po
celom svete. Jej prioritou je ponúkať najmä študijné programy zamerané na prax."
(začiatok ankety)
Študent 1: "Študujem Fakultu hospodárskej informatiky, presne študijný odbor manažérske
rozhodovanie a informačné technológie a tak som tu prvý deň, ale veľmi sa mi to tu ľúbi."
Študent 2: "Páči sa mi, dobre to tu vyzerá, všetko v pohode, ľudia."
Študentka 3: "Sú tu dosť zaujímavé programy a možnosti najmä jazykové a hlavne sme zameraní na
hospodársku diplomaciu, konkrétne čo ja študujem."
(koniec ankety)
Hana Džurná: "Aj v tomto akademickom roku si Ekonomická univerzita pre svojich študentov pripravila
viacero noviniek, jednou z nich je nový študijný program ekonómia a právo."

Rudolf Sivák: "Rozširujeme možnosť pre študentov dvojitých diplomov a to s univerzitou v Bangkoku a
univerzitou v Štrasburgu. Rozširujeme počet odborných predmetov, ktoré ponúkame v anglickom,
francúzskom, nemeckom, španielskom či ruskom jazyku."
Peter Pellegrini: "Som veľmi rád, že Univerzita ekonomická v Bratislave ako jedna z mála a okrem tej
komplexnej akreditácie sa rozhodla podstúpiť aj veľkú medzinárodnú akreditáciu a ja jej želám veľmi
veľa úspechov, pretože to by ukázalo to, že máme na Slovensku naozaj kvalitné vysoké školy, kvalitné
univerzity, ktoré poskytujú vzdelanie až na európskom a na svetovom štandarde a úrovni.
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